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INLEIDING.

Dit Tijdschrift wil zijn een verdediging van het goed recht
van álle gezindten. Wat mooi is in Kunst of belangrijk in
Idee zal er gelijkelijk zijn plaats krijgen ; en de Kunst zullen
wij er niet naar een school-leer, en de Idee niet naar haar
overeenstemming met een andere idee beoordeelen. Het zal
niet het orgaan zijn van één dichter of één prozaschrijver,
maar van alle prozaschrijvers en alle dichters hopen we die iets moois of belangrijks hebben toe te doen tot de kunst
of de ideeën van onzen tijd.
Want wij ontkennen dat de geest van een tijd noodzakelijk
altijd door één mensch moet worden uitgedrukt, en dat hij
alleen de aandacht verdient, die de geestesstrooming van een
oogenblik het scherpst verpersoonlijkt. De ezel van Bileam
was op een tijdstip zeker het opmerkelijkste, maar hij was
niet het eenige orakel in Isrel. En al lijkt het op een afstand
dat Dante de eene, Shakespere een andere, Göthe weer een
andere eeuw volkomen belichaamde, — wie de geschiedenis
gelezen heeft, weet dat de geest van hun tijden zich bij hun
leven ook in andere kunstenaars, en in eiken weer anders,
heeft geopenbaard. Dat het nageslacht hen ten laatste alleen,
want als alle anderen overschijnende, in zijn verbeelding gehouden heeft, -- ten laatste, nadat hun werken als voltooide
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monumenten stonden op de graven van hen en hun genooten, dat kan ons niet het recht geven tegenover onszelf
of onze tijdgenooten zoo wijs als het nageslacht te willen zijn.
Shakespere wist het wel, die, zelf romantiek en realistisch,
het drama van zijn verklaarden tegenstander en mededinger,
den klassicistischen Ben Jonson, op zijn eigen theater spelen
deed, door de troep die ook zin stukken had gespeeld.

Het is nog niet zooveel jaren geleden dat een gering getal
jongere kunstenaars schrijvers en schilders zich afscheidde,
en in sterkende vereenzelviging een soort krijgsstaat vormden,
waarin de schoone huizen van de poëzie en de vruchtbare
landen van het proza opgetrokken en bebouwd werden achter de pijlpunt-vluchten en de spitse palissaden van een strijden weerbare taal. In felle uitvallen bestookten zij de welingerichte burchten van achtbare dichterhoofden, en vormden
hier en daar een kolonie, die zich afhankelijk bleef voelen
van den moeder-staat. En als in alle krijgshaftige organisaties
werd het gezag er onfeilbaar en diktatoriaal.
Dat was in den tijd toen de retoriek van Bilderdijk officieele
kunst was, en een jong dichter gesloten ooren vond, en de
oprechte waardeering van veel schoons in vreemde literaturen
iets ongehoords.
Van de neiging tot zulk een militir-staat mag nu nog wel
iets over zijn ; maar de tijd ervoor is voorbij. Open, meer
dan open zijn de ooren van onze landgenooten voor al wie
een plaats weet te veroveren op een katheder, waarvan hij te
hooren valt. Shelley en de Brownings, Zola en de Goncourts
zijn huishoudschrijvers voor dichterlijk-gestemde of op de hoogte
van hun tijd zijnde Hollanders. Als bewegelijk marktvolk leven
we mee * met elke Europeesche maar. De nieuwste gele boeken
van de nieuwste Fransche schrijvers liggen met »Vient de
paraitre" erom voor de glazen van kosmopolitische boekwinkels. Tijdschriften van alle landen, talen en beschrijvingen
liggen den eersten van elke maand naast het ontbijtje van
bezadigde letterkundigen. Rubrieken » Kunst en Letteren,"
uitmuntend geredigeerd, doen in eertijds ouderwetschte dag-
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bladen de geestes- en lichaamsdaden kond van eiken maar
eenigszins naam hebbenden artiest of akteur. En Bilderdijksche
retorica ? Er zijn dagbladen die geschreven worden in het
allernieuwste, naturalistische, symbolistische, poëtische proza
zelfs. Wat wil men meer ? Stormloopen op deze vriendelijke
menigte ? Laten wij hun liever gezamenlijk een gastmaal
aanbieden van het beste wat elk van ons heeft.

Wat een heerlijke tijd is het op dit oogenblik voor het
oprichten van een tijdschrift. Wat wij tien jaar geleden voelden : dat onze nieuwe hartstochten behoefte hadden aan
nieuwe vormen ; dat is de ervaring van ons heele geslacht
gebleken ; en nu, elkander aanziend en naar elkaar luisterend,
is het ons klaar geworden, dat wat elk van ons in zijn eigen
hart voelde opbobbelen en uitbarsten, maar de afzonderlijke
en gedeeltelijke explosies waren van een gestolten wereld die
in vloed ging gaan.
Wij stonden alleen, als verslagen zwervers aan het strand
van een zee die tot de duinen steeg, te luisteren naar den
storm in onze harten, en toen die aftoog en ons leég liet
en wij in het gevoel van ons ééne kleine zelf niet begrepen
hoe het daar toch zoo even pas, zoo wereldgroot en beangstigend geweest kon zijn, toen ving ons oor van gindschen
eenling en uit daar die menigte, en uit dezen tijd nu, en dan
uit vorige tijden, als een echo van het ruischen dat in ons
zoo pas had aangegaan, het ruischen van de zee van één
menschheid, door alle tijden heen.
Of het de blijde Grieken waren of de stugge Romeinen,
de Christen martelaren of de Heilige-Graalridders ? Die heffen
allen de hoofden op aan de horizonnen van ons weten, en
als blauwe en roode en zilveren schijnen over bewogen wateren, stroomen naar ons de ontroeringen van hun menschelijkheid. Maar van later begint onze liefste herinnering. Van
later, als na de profane renaissance, de superbe, de blij.
de Grieken-lievende, de uit kracht van haar menschheids-droom en kunstenaars-intuitie zich verjongende Renaissance, maar die stierf onder de puinen van haar geliefde
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antieke resten, een nieuw Europa ging fluisteren van een
nieuw geloof.
Nieuwe hartstochten, en nieuwe vormen. Want wij hebben
niet de Grieken lief, en niet de Joden. En geen boeken en
geen beelden, en geen verbeeldingen van verbeeldingen. Maar
dit leven op deze aarde, waar deze zon op schijnt, deze harten
die warm kloppen langs ons heen.
Was dat dan zoo wonderlijk?
En al zouden eeuwen noodig zijn dat onder stilstand die
doodslaap leek, en tumult van revoluties en tyrannie van
verstarde heerschappijen, deze liefde verloren scheen, ééns
zou ze zeker komen en zich uiten in -een nieuw geloof.
Herkent ge niet de aanmatiging van deze nieuwe geloovers?
Wij gelooven dat wij ons het Leven zullen voorstellen. Het
moet érgens zijn : ons Beeld van het Leven.
Maar dit is ongehoord, is 't niet ? Hier is het immers : het
is Hellas dat het geschapen heeft. Neen, dit andere : van God
die de wereld schiep en Jezus, zijn Zoon. De Gothiek hier.
De Renaissance daar.
De Deo, zette Spinoza boven het eerste boek van zijn
Ethica, — van het Leven.
En sints hem is Europa aan 't werk gegaan. Van uit dit
ééne beginsel : Ons eigen Levensbeeld, -- is er geen ding
dat mensch denkt of durft, dat niet van den wortel af is vervormd. Van Dichtkunst en Schilderkunst, Bouwkunst en Beeldhouwkunst, van Wetenschap en Wijsbegeerte, van Staatkunde
en Staathuishoudkunde, van de kennis van het minste feit
tot de hoogste bespiegeling. Overal voor den ouden vorm die
dood was, de nieuwe ervaring in de plaats gesteld. Overal
voor de traditie van vroegere tijden het nieuwe levende beeld.
Zeker heeft dit werk die twee eeuwen over Europa niet stil
gestaan. Maar soms lijkt het, of de natuur onder den grond
werkt, zoodat wij het niet merken; dan, of er veel tijd verloren
gaat aan het veranderen van het minst belangrijke ; zelden
zijn de groote erupties, als het is of alles opeens komt, zooals
in de tweede helft van de vorige eeuw, de dichterlijke en
wijsgeerige omwenteling in Duitschland, de economische in
Engeland, de sociale in Frankrijk.
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Tusschen toen en nu is er zoo'n groote tijd niet weer geweest.
Maar nu is het weer alsof hij aan 't komen is. Of de een
het zoekt in het oude christendom, de ander in het occultisme,
een derde in het socialisme, een vierde in de oude Italianen,
een vijfde, ja in welke afdeeling van het verleden wordt niet
gezocht naar een vorm voor het tegenwoordige ? het feit
is, dat de heele wereld in kunst, wijsbegeerte en maatschappelijk leven in één angst zoekt of ze het vinden zal.
Uit de resultaten van dat zoeken het mooiste en beste te
vereenigen, een beeld te zijn van dien tijd, die zich nog éens
en zóó hartstochtelijk heeft opgemaakt tot het veroveren van
wat het noodigst is voor onze menschelijkheid : ons eigen
Levensbeeld, schooner eerzucht kan een Tijdschrift niet
worden gesteld.

Wat vuurt in de bladen de wisseling van meeningen 1 Ja,
ook de Staat moet veranderd, opdat ons levensbeeld gelijk
aan ons leven, en ons leven weer gelijk zij aan ons levensbeeld. En onder de Staten, de groote Gemeenschap, de
Maatschappij.
De gelijkheid van alle menschen. Daar is ze weer, meesterend over alle andere, de wet van de Menschelijkheid. Want
dat is het eenige wat wij allen gemeen hebben, de lach en

de tranen die verstaan, het gebaar dat begrepen wordt, het
leed en de vreugd van te leven, het leven en de dood, onze
geest en onze lichamelijkheid.
De Grieken kenden haar, maar ze bloeide er op een slavenstaat. Christus leerde haar, maar als een troost en een zaligspreking in een wereld van ongelijkheid, met belofte van gelijkheid hierna. En als, de gelijkheid verleid naar de andere zij
van dit leven, de Christenkerk een ding bevorderd heeft, dan
is het de hierarchie van haar ongelijkheid geweest.
Gelijkheid, want menschelijkheid. Sints den laatsten Januari
van 1790, in een diep en donker Rhónedal, de tienduizend
gewapenden op éen knie, vertegenwoordigend de honderdduizenden, en op twee knieën er omheen de dertig duizend die
het aanzagen, den heiligen eed deden, den eed van de heilige
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gelijkheid, en het éen schreien en juichen was tot de koperen
toppen van Ardêche, sints toen is de begeerte niet uit
de lucht geweest, en wie daar tranen van blijdschap schreiden
zullen het nooit, nooit te vergeefs hebben gedaan. De storm
die hem omhoog droeg mocht getemd worden door Napoleon,
vertreden het gepeupel met zijn bloedende menschelijkheid en
de volken er omheen tot loon van hun lauwheid, — gekooid
de verlamden door een suffe Restauratie, en ten slotte alleen
een geldmacht met de vorsten éen-machtig zijn en het juk
slaan op de halzen van de armen de tranen en het bloed
van een volk zijn een erfenis die in zékere handen is, want
het volk in zijn geheel sterft nooit.
Gelijkheid, want menschelijkheid. Als het verlangen in de
harten is zich te vinden in lachen en tranen, wat maakt het
dan of ongelijkheid van goederen en landen het een tijdlang
onmogelijk maakt. De wet van de menschelijkheid zal vervuld
worden over Europa. Wij hebben de gelijkheid te lief van
leed en blijdschap. En of wij ze bereiken of onze kinderen,
de menschheid bereikt ze, omdat ze 't wenscht.

Ook bij ons zijn de wenschen van rijken en armen eigenlijk de eenige tegenstrijdige. Deze en de belangen van het
huis van Oranje de eenige die moeten worden verzoend.
Want uit de ons eerwaardigste tijden heeft een ark van
pronkende traditie dit koningskind omhoog gedragen, en dit
meisje in den droom van haar onwetendheid en de glorie
van vermolmde vaders als op een rots boven de zee van
een volk gesteld, tot de meest tragische figuur van Nederland. En hoe zal zij lach in lach en baan in traan met den
minste van haar onderdanen doen spiegelen, in een tijd dat
de traditie als niets geacht en elk genomen wordt voor wat
hij is ? Hoe zal zij er toe komen te voelen dat, gemeten
naar de maat van zuivere menschelijkheid, de minste van die
zij haar onderdanen zal noemen haar gelijke of haar meerdere
zal kunnen zijn?
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Het leven stolt zich in vaste vormen, en ook als het tijd
van die te breken is, zijn er oprechte menschen die er aan
hangen met hun heele hart. Het bestaande is het eenige
wat is, en niet van elk kan gevergd worden dat hij vertrouwen in het wordende heeft. Er zijn in het verledene
schoonheden waarvan men noode gelooft dat zij hun tijd
gehad hebben, en die den weemoed nalaten van een zonsondergang, zonder de zekerheid dat ze er morgen wéér zullen
zijn. Wie die liefde tot het voorbijgaande uit wil spreken
zullen wij een plaats in dit tijdschrift niet weigeren ; maar
Van Toekomst-mensch en Behouds-man wenschen wij dat het
enkel liefde zal zijn die hen drijft.

En hiermede zijn wij terug bij dat waar we van uitgingen.
Dit Tijdschrift wil zijn een verdediging van het goed recht
van álle gezindten. Evenzoo in staat- als staathuishoudkunde,
in kunst als in letteren, in wetenschap als in wijsbegeerte.
Zoo zal het best zijn wat het wezen moet : een Spiegel van
onzen Tijd.

CxELEIDERS
DOOR

HENRIËTTE VAN DER SCHALK.

TOT DUIDING.
Nu begeeft mij mijn hart, en de stem beeft
die wat het opzendt, smeden gaat tot spreken,
want zij, die stralend door de eeuw-wolken breken
hebben niet allen naar dit woord geleefd.
En van de nu-groote is er geen die streeft
gelijk te worde' aan 't beeld, dat ik hier teeken,
ik, wie zij goden ware' en die mij reken
'n geloof'ge, die geknield gelukkigst leeft.
Maar hunne waarheid, die 'k niet gansch kon deelen,
maakt' mij zóó begeerig haar zelf te aanschouwen,
dat 'k tuurde inwendig, tot ze mij verscheen:
haar mond stond mild, en in haars mantels vouwen
zag mijn ontrust hart warmen schuil voor velen,
en van haar zachtheid meld ik in mijn reên,
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VOOR DENKEN.
I.
Deze tijden, met heftige gebaren
hebben de walmende lichten gedoofd,
die de menschen beschenen, die voorheen waren,
nu zijn ze walm-bevrijd en licht-beroofd.
Met aarzelen besteden ze hun jaren,
zwaar valt de keuze aan het bestoken hoofd:
't oude is een gapend pakhuis, leeg van waren,
en vormloos vaag, wat zelf zich 't nieuwe looft.
En déze schuilen nog met hun gedachten
in 't sidderend bouwvallige paleis,
dat uitgewoond werd door vele geslachten.
En géne, die droom-oogen maakten wijs
de verre wolke' een land vol wondren te achten
beginnen hoopvol een vergeefsche reis.

II.

Zich vervormen is het wolkenbestaan,
en om na veel vervormen te verdwijnen,
en allen, zoo de grooten als de kleinen,
gingen dien gang en zullen dien gang gaan.
En de vormen van het leven, die schijnen
eeuwige en onveranderlijke aan
kortzichtige oogen, staan in zijn verschijnen
niet meer dan wolken aan de hemelbaan.
En menschen vragen, welke vorm geboren
zal worde' uit die van nu ; 't oog zoekt in wolken,

en in de wijzen van 't zijnde, de geest.
Zoo gaat de tijd, onvruchtbaar en verloren:
't verwordende kan evenmin vertolken
wat 't zijn zal, als wat 't is geweest.
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III.
De menschen zijn in getwijfel gevangen,
't gezicht van een god heeft de tijd gebleekt,
nu kom ik ze vertroosten met gezangen
van wat nooit wisselt en in niets ontbreekt.
Ik kan bemoediging zijn voor de bangen,
de klare stem die altijd rustig spreekt,
omdat mijn hart, dat geen angstvallig hangen
aan wolken kent, ziet wat door wolken breekt.
Ik werd geboren met een aard die sterk
van zelf gaat naar de kern van alle zaken,
maar veel stond tusschen mij in en mijn werk.
Groeiende, heb ik dat op zij gezet:
het werd al lichter, alle duisters braken,
en ik zag liefde als de levenswet.
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IV.

Groote eerbied wordt uit groot lieven geboren,
en zij geeft de beschroomd warme toewijding,
die heenbuigt over de dingen, om tijding
van hun waar wezen uit hun mond te hooren.
Die gaat den geest in om er door verwijding
van denken te worden wedergeboren,
en duizend losse en vage en half-verloren
noties van waarheid schoolt daar zijne leiding
door samenvoege' en redeneerend vinden
tot het klare begrip over de wereld,
dat niet als vinde' is, maar als wedervinden
van iets verlorens, doch eenmaal bezeten,
omdat waarheid woont in ons hart, en weten
maar bevestigt, wat al in, 't kind-hoofd dwaerelt.
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v.
Maar trots gaat met 't geweetne alleen te rade,
en klampt daarop hardnekkig ziend zich vast
tegen het denken, voorgevreesd als last,
aan de raadselen van gesloten daden
ringsom. En daar trots vreest, zoo gaat hij smaden,
smaden wie nederig, als menschen past,
bekent tastend in duisternis te waden
naar verre baak, waarom wijd water plast;
waaruit een licht bij wijlen hem toeschijnt,
en straalgroet zendt over het gladde water
en plotseling verraderlijk verdwijnt,
zóó dat wien langs lichtend gevaarloos pad
de baak bereikt scheen, weenend weinig later
riep, dat hij doel en weg verloren had.
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VI.

De wereld is wonderrijk aan bekoren:
'k beken, wij kunnen nooit haar hart heel weten,
en zij, die gewichtig haar maten meten
en verkondigen, brenge' enkel verstoren
aan wie luistrend, voor goed stil zijn gezeten
om uit haar adem met vreugd-bevende ooren
te opvange' iets van, hun kostlijkst toebehooren:
haar zelve, en niet, hoe dat menschen haar heeten.
Zoo leve' is als staan aan een zoom van vijver,
nachts, wanneer 't hart der dinge' opleeft en kwijnen
doet vorme' en kleuren, waarvan dag beschrijver;
dan ruischen hooren, voele' als een die wacht,
eve' een blankheid zien dage' en weer verdwijnen,
en zwanen weten wegvare' in de nacht.

1
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VII.

Bename' en ordenen geeft mensche' een vrede.
Zij noemen 't »weten" en hun onrust paait
zich, hun hart dat geen grond kon vinden draait
zich toe naar vastheid van uiterlijkheden.
En woorden tot een stelsel saa^ mgenaaid
werpen ze om der wereld gewil'ge leden,
denken te dooven door haar te bekleeden
wind van mysterie die van uit haar waait.
Stelsels, benamingen van mensche', onmachtig
alle, te dringe' in 't wijzenlooze wezen
zijn ze en mijn hart is eindlijk des gewis.
als een zon momentaan opgerezen, -Eve',
eve' een voelen met alle dinge' eendrachtig,
dat's 't waarste weten wat voor menschen is.
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VIII.

't Ligt essence in elk geluk ; 't is 't zaad, bewust of onbewust, naar der ziel weze' en
hoogte van vorming,

waaruit komt gerezen

waardoor ze in schoonheid over de aarde gaat.
't Maakt 't mensche'-een rayonnant-rijkvoelend wezen,
die met wijde oogen welheid drinkend staat,
en wie 't kon vatte' in machtige synthese
zou stralend werke' in gedachte' en in daad.
Maar de adem van onze onzuiverheden
troubleert en zou 't zeker gansch doen vervagen,
zoo 't niet belichaamd voor ons bleef bewaard;
en wie dit doen door 't dieper voelen dragen
den naam van dichters, en die 't blijvendst deden
zijn grootste gevers van geluk aan de aard.

17

Ix.

Contemplatie is een den geest onttrekken
en hèbbe' onttrokken, met van den wil medewerken, aan 't vergende der schijnbaarheden,
om door strak aanzien de dingen te wekken
uit den schijndood van hun wezelij kheden.
Haar ooge', als van die liefde scherpt, ontdekken
't van oorsprong fijne in lang vergrofde trekken,
vinden stof tot blij heden en besteden
hun tienkracht schoon, aan verbinde' en aan bouw.
Want van alle dinge' is hun goedheid 't wezen,
zonder welke ze niet bestaande waren,
haar saámvoege' uit verspreiïng is als lezen
langst stoppelvelde', en schoof van buigende aren
zaam'len, waar vlucht'ger gaan vertreden zou.

is

X.

't Geheim der daden, die door de eeuwen staan,
en de wereld bevolken met geslachten
van levende, vruchtdragende gedachten
is hun kracht van bevestiging, die aan
al het zijnde eige' is, die alleen de macht en
de volheid geeft voor elk ding zijn bestaan,
en die te loochene' en gering te achten
in leegte en zwakheid zou doen ondergaan.
't Meest levens-sterke is ook het volst van haar,
en 't gene, wat van haar zich toont verscheiden
zooals de polen van den evenaar,
de negatie, waar geen atoom in leeft
van hare werking, is niets dan misleidde
zwakheid, en die maar schijn van leven heeft.

ig

XI.

Als een zeevaarder, die denkt te bewijzen,
plantend zijn vlag in 't zand, het recht van macht
over 't onnooz'le volk waar zijne reizen
hem tot hun onheil hebben heengebracht,
zoo doet hij, die zijn machtwoord luid laat rijzen,
boven den wil van een geheel geslacht,
vergetend dat gezarnentlijke wijzen
alleen, de schoonheid paren aan de kracht.
Want koren worden gemaklijkk gedragen
door ruimten heen, waar ééne stem bezwijkt,
wijl alle stemme' in kore' elkander schragen.
En wie alleen wil zingen, moet niet klagen
wanneer zijn stem dan onwelluidend blijkt,
en niet zoo ver, als in een koor, kan dragen.
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XII.

't Niet'ge van los-staan maakt de menschen bang,
verenkeld voelen laat hun zwakheid vrij,
zwakheid verbergen ze onder razernij:
die waant zich heerscher, maar 't is niet voor lang.
Want van den geest kentert weer het getij,
en schreien volgt op den brooddronken zang,
oogen doen angstig vragen die in lang
niet zacht zage' en hun pijn gaat nooit voorbij.
0 had 't berustigend en weldoend beeld
van alle dinge' als handreikend verbonden
maar ééns de oogen van hun geest gestreeld,
en hadden ze in liefde-voor-een-alleen
ééns maar de liefd'-voor-al-wat-is gevonden,
schuilend daarin, dan was hun angst heel heen.

2I

VOOR 'T HART.

I.

Zooals wanneer, over 't geliefd gelaat
eve' een trek glijdt die, tragiesch meer dan stroef,
zijn schoonheid maakt nog treffender maar droef
om aan te zien, wijl hij de ziel verraadt
die zich zou vorme', als leed die lijnen groef,
zooals door 't hart, dat luidst voor dit hart slaat
dàn 't innigst voelen van de erkenning gaat:
»Wèl mij, wèl mij, dat ik 't was die begroef,
die diep en goed begroef de trek van léed
onder vreugden, die 'k ophoopte met handen"
en 't nooit de zachtheid van dat uur vergeet,
zoo voelt de ziel haar volle rijkheid meest
als denke' een tip oplicht en in de landen
zien doet, waar jeugd te wonen heeft gevreesd.
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II.

De ontroering over nieuw-geboren vreugd
brengt de ziel in een fladderend bewegen,
zij klapwiekt angstig om de teere jeugd
van 't lang-gewenschte wat zij heeft verkregen.
En haar bevreemdt, dat haar niet eens meer heugt
die lange tocht langst nachtelijke wegen
terwijl dauw nog de schoonheid half verzwegen
van 't land houdt, dat te zien haar z66 verheugt.
Maar 't half gekende trekt zoo machtig aan:
die paden toch schijne' altijd meest belommerd,

waarvan geen mensch goed weet waarheen ze gaan;
en de verbeelding voelt zoo licht, bevrijd,
van lastig toezien, wanneer ze onbekommerd
alleen de witte plekken binnenrijdt.
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III.

Maar als homeriesche gezangen maken
blijder wie aller woorden zin verstaat,
dan wie, genietend wel van klank en maat
ze komen ziet als een zwijgende sprake,
zoo is voortreflijker in alle zaken
kennis dan gisse', en strekt tot grooter baat.
En wie vreugd vond, kan gravende geraken
tot waar vreugdrijker vreugde-in-kennen staat;
want vreugd-in-kenne' is altijd vreugd-in-rust.
was ooit doorzichtig water wild bewogen?
vrede is van klaarheid de liefste gezel.
En de wetende ziel, haar vreugd bewust,
zal peile', en aanzien met verrukte oogen,
De gouden bodem van die klare wel.
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IV.

Wie jong is, woont als in een schemering.
Nog onbestraald door zon van zekerheid
wil 't hart den weg naar de verhevenheid
zoeke', en ziet niet dat het vaak dalend ging.
En als een man, die zijn moeder verwijt
het lijfsgebrek, dat hij van haar ontving,
klaagt hij natuur aan, dat ze elk sterveling
hoogere wenschen heeft in 't hart geleid
dan hij bereiken kan, door wil in daad.
Maar nadat hij lang alles heeft verklaagd
wat niet zich-zelf is, wordt zijn toorn verdriet,
en hij weent om zijn hoogmoed, en dan slaat
het uur waarop hij, vrijwillig verlaagd,
rijp wordt voor vreugde, die hij nog niet ziet.
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V.

De vaste greep waarmeê verstand de hechte
steun grijpt die weten voor 't hart heeft gesticht,
houdt het niet zoo gedurig opgericht,
als een zachte hand die streelend de slechte
gedachten wegvoert en de wilden legt te
slape' en haast onmerkbaar het werk verricht
van wil te leide' en te houde' in de rechte
banen, waar hij zoo vaak uit werd gelicht.
Want naar goedheid droeg 't hart altijd den wensch,
maar eer ze in een wezen zich openbaarde,
bleek wil, om haar te bereiken, te zwak:
liefde bracht toen de kracht aan die ontbrak,
en de wereld, die wijsheid maar verklaarde,
werd betreden door teerheid voor een mensch.
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VI.

Liefdelooze oogen zijn voor 't hart een wreede
wind : bevende sluit het zich voor hun koude
en leeft lang met zijn liefs ondergehouden
en trots als een muur om al zijn zwakheden.
Maar heimelijk gevoelt het een onvrede
omdat het graag aan menschen zeggen zou de
gemengdheid van zijn aard en van berouwde
dagen verhale' en nachten doorgestreden.
Daarom voegt het altijd gewilge lichting,
stamelend gebracht, van bekentenissen,
aan zijn vertrouwend en volkomen geven;
en als zich niets meer schuil houdt in de nissen
van zijn memorie, voelt het een verlichting,
als werd een last gewenteld van zijn leven.
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VII.

Ik wilde, dat woorden als handen waren,
en ik ze kon vouwen om aan te duiden
de vereering die in mijn hart gaat luiden
nu ik wil zegge' en liefdevol verklaren
't lachend-gelijke minnelijk gebaren
van wie als 't mooiste, en mooglijke, ons beduiden:
hoe, vèr van felheid, hoog bove' onbeduiden
te leve', als door een effe lichtzee varen.
Verwinnend straalt van die 't zachte gelaat,
hun stem heeft zonder weten de bewogen
.deining, die zekerst naar het hart toegaat;
en hunne handen, waarin streeling woont,
strijken koelte over moede hoofde' en oogen
met een gebaar dat voor veel liefs beloont.
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VIII.

Zooals riviere' onafgebroken gieten
hun leve' in 't eindloos leven van de zee,
door 't geven zelf een rustig gaan genieten
en 't weten dat ze eeuwige grootheid mee^
behouden helpen — z66 zou 't leven vlieten
der mensch e' en ongestoord wonnige vreê
hun hart bewone', als ze onophoudlijk lieten
van hunne ziel,

als soms een enkle dee --

uitgaan de kracht die liefde is in volkomen
los-zijn van denke' aan zelf en zijn begeerten,
stuwend hun rijkheid als een breede vloed
in de rijkheid van die oneindge verten,

stortend aldoor met volle liefde-stroomen
in de liefde die alle stroomen voedt.

ï^J

Ix.
Voor de ouden.
Aandoenlijk is het zacht-angstige van de
gesletene levens, hoe zij uitwijken
gewillig, voor het vólkomende rijke,
jonge, dat dikwijls hen aanroert met handen
zoo ruw
omdat jeugd niet het denken aan de
waarheden liefheeft, die deze doen blijken:
dat leve' en zee, van ziele' altoos en dijken
iets wegknage' in het gedurig aanranden;
dat het lang lijden van de wisselingen
zwaar maakt voor 't hart een gelijkmoedig wachten;
en de ervaring van véél leed bestaan
ouden zoo angstig doet wake' in wind-nachten,
luistrend naar 'n stap, die brenger droever dingen
hun schijnt, vreezend of hij voorbij zou gaan.
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X

't Hart leeft in pijnen, wen 't niet wordt gespijsd.
Dus, wie 't aan de een'ge altoos voorhand'ne vruchten
tijdig gewent, dat het nimmer hoeft duchten
gebrek, en steeds verzadigd voelt, doet wijst.
Mensche', en al wat van menschen komt, verwijst
ten tweeden rang hij : 't zijn vreugden die vluchten
kunne' en zijn hart hangt hij hoog in de luchten,
waar 't leeft sereen en niet door wee vergrijst.
Wie 't kunnen, groet ik met ontzag : 't eischt helden.
Een mensch voelt tot mensche' altijd weer getrokken:
hun armen noodige', en de abstraktie wijkt.
Maar zekerlijk zal 't heilgelui der klokken
omhoog, de' overwinnaar alles vergelden
wat hij verliet, om wat hij heeft bereikt.
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XI.
Die helden zijn het niet, wier streelend spreken
mensche'-oogen met de zachtste tranen vult,
wen eind'loos geve' in zachtmoedig geduld
't verharde in hun komt als mei-regen weeken.
't Zijn zij, die hun hart opendoen en leken
daaruit in andrer, waar 't mede is gevuld,
die óp-leve', als een hart door hen vervuld
van liefde ontbloeit, en zonder dat bezweken
aan weggedronge' en niet-verstane pijn.
En, schoon wetend welke wijsheid leert leven
leedloos, willen zij toch niet anders zijn:
't leed is hun lief, als liefde 't heeft gegeven.
Zij schreien vaak, maar blijve' in 't harde leven
der zachtheid kindren, eeuwig goed en rein.
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XII.

Want zachtheid is : onbewust altijd samenstemmen, uit intuïtie die niet kan falen,
met den wil, die zingend trekt door de zalen
der wereld, dragend verscheidene namen.
Ze speelt sourdine voor de onmuzikale
barsche geluiden, waardoor vaak zijn aêmen
verstikt wordt, ze is de groote gemeenzame
van alle Wijsheid, aller Deugd egale.
Ze is een houding van den geest, z66 aanbidlijk
door gratie, dat daarin nooit gaat verloren
gelijknis van, waarnaar hij werd gemaakt.
Haar is geen wet, geen uitspraak onverbid'lijk,
wien zij geleidt, is bove' allen verkoren,
daar zelfs zijn dwalen nog aan waarheid raakt.

Dec. '93

Maart '94.

FEESTEN
DOOR

JAC. VAN LOOP.

II.
De vuurpijl opgesnord, stierend zijn gouden vaart al statiger,
hooger, stond, wuifde wijd over, schreef glorierijk een parabool, en brak met geluidjes van lippen die proeven en geklok
van flesschen uit tot een ruiker flonkers. De sterren weken
voor de pracht van 't licht ; uit d' afgrondelijken hemel talmden
de bloempjes vuur, overpronkend de volkomen stilte, gedragen
zegen zij neêr in het omnachte park.
Met loome rondingen van deftigheid en somber vertoon van
rijkdom stonden er de boomen, onderscheiden de een van
den ander waar de vonken vielen. Linden en beuken, vorstelijk
in fluweelzwaar nazomerloof; eiken schoerden ; kastanjes tros-

bladig als gehandschoende handen en vol knoopen van vruchten;
larixen en acacia's, kantwarrig doorwerkt met lucht ; platanen staken lubben en kragen op voor d' ontstoken hemel.
Al drong de nacht terug, zwart waren ze daar gezamenlijk,
even geducht, feodale heffingen, burchten op rotsen plomp
overdreigend woningen en knechtsgoed ; sparren torenden uit
de diepten, de kruin van een in zijn boventakken doodgewaaiden popel banjerde aan kalen stam. De lichtjes verzonken;
het was een laag gedrang toen nog van vreemd geworden
kleedij : coniferen in lans- en booghout van struiken ; een den
sliertte grondtakken als sleepjaponnen uit ; lijsterbes pluimde;
heesters prikkelden het bosch vol harrenassen, nu er de vuurtjes in sterrelden als gruis van edelsteenen.
Uit het oogenblikkelijke donker spookte het park weêr op
3
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met de zware boomenschimmen dof en als verdronken in de
stilte van water. Beverig voor de boomen lag het glijdend
grasveld open. Een kiezelpad schimmerde, versmalde, verbreedde, scheen bm te gaan tusschen de ellipsende zoden
naar waar in 't midden de zonnewijzer emblematisch rondelde
op een dof piedestal.
Tegenover de boomen zwartte het strakke dak van het
zomerverblijf met twee flankeerende schoorsteenen onder regenkapjes op de nokeinden, nuchter voor de witte wolkigheden
van lucht daar aangedaan van maanblauw. Het duisterwitte
huis had de vestibule-deuren open met een trap naar den tuin,
tot een kaal portaal vol poover licht, waarin manden stijf van
bloemen kleurden. Ouwerwets-geoorde vazen met geraniums
schaarden bij elke trede, uit het portaal beschenen bloeiden
de hoogstgeplaatste scharlaken, de lagere troebel onder den
nacht die het park inhing.
Er glom wat zilverigs in de vestibule ; tusschen de roode
boorden van de stoeptrap kwam de eerste huisknecht stijf
van kuiten dalen. Blootshoofds, zwartgerokt en witgedast ; hij
droeg in zijn eene hand het blad met glazen en in de andere
een lange om den hals vergulde flesch. Wreed knerpte het
kiezel. Bij de laurieren en de oranjetobben die achter hun
haag de keuken, het gedoe der dienstbren daags verbergen,
bleef hij, rekhalzend naar de blaren als iemand die kust, of
wat aardigs zegt door een venster ; dan dadelijk doorloopend
ging hij naar het licht onder de linden.
Vreemd en feestelijk, koralig geregen, topazen en emerauden,
gloeiden de Venetiaansche lantaarnen onder de gewulven van
het loof. In den weeken schijn van licht voor schuwe oogen
zat er de familie onder het oude geboomte.
En de knecht in 't weinig luide zomeravondkouten, werkte,
zijn pleister-witte handen stil bewegend, de sluiting los van
de flesch, wrong met den duim, liet de kurk krachtig klappend
wegploffen over zijn schouder, vervolgens schonk hij het glas
half vol met den lichten wijn en diende den baron. De
schouders vertrouwelijk, stond hij met zijn nog jong en heerig
hoofd, een doove bij het Fransch geworden gepraat van de
meesters voor hem. Hij ruimde een flesch, overzag van achter
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de stoelen nog eens de rieten tuintafels, lette op hoe het ijs
tot Water weêr geworden was in het kristal der schaal,
En nu hij om dat te halen, bedaard keerde boven zijn
spillige schreden, mak, want al zooveel gedraafd van avond ...
eerst een diner ... de oude mevrouw geschrikt ... dertien
aan tafel ... de jonker te oud om aan de kindertafel te eten ...
en jarig ... toen dominee gevraagd ... een diner van veertien
menschen ... dan naar 't volksfeest ... de oude lui naar de
spoor ... het feest ... Jan hier, Jan daar ... vlaggen ... mastklimmen ... zakloopen ... stroophappen ... een half uur heen
en weêr naar de wei ... versnaperingen volop ... dorpskinderen
gezongen ... Gods beste zegen afgesmeekt over den jarigen
jonker, den stamhouder ...
... In de provisiekamer zou nog wel ijs zijn ... wat bleef
zoo'n kruitlucht hangen. En 't was koddig zoo precies hij in
eens den maatslaanden vinger van den meester te zien kreeg,
rechtop in zijn hoofd en 't dwaze gezicht van den boerenjongen die op het laatste oogenblik, hij had hem bijna, de
omstanders riepen »hou je goed Janus':" terugzakte langs den
zeepmast en zoo smachtend was blijven kijken naar de ham
daarboven of er zijn zaligheid aan hing ... Zijn Volk had zich
machtig vermaakt en de nieuwe dominee dan ... onschuldig
plezier ... knap persoon ... nog jong. . . rechtzinnig ... goed
figuur slaan van den preekstoel ... bemind maken ... pas van
de hoogeschool ... op de nominatie van trouwen ... nieuwe
pastorie ... betaalde de oude mevrouw ... de baas zou nog
wel even naar den ijskelder moeten ... alles verbruikt ... wat
rook zulk kruit...
Toen de zon onderging ... teertonnen hadden staan vlammen
op den dijk ... maar alweêr Jan ... mevrouw gaat naar huis ...
later gehoord, de teertonnen uitgetrapt door een kwaaien veldwachter, omdat er een hooi-schelf was van in den brand gevlogen.
Een driftig roepen, de schrille kopstem van een jongen
waarvan de stem onvast, over wil gaan naar die van een man,
gierde boven het gras. Hoor, hoor die jonker Nol eens met
zijn vuurwerk en zijn vriendjes ... begon al danig op zijn poot
te leeren spelen ... Hendrik zou er van lusten ... zeventien
jaar ... de adel kwam er in ... ging naar Breda ... eerst zou
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't studeeren geweest zijn .. , en nu weer officier ... moest
toch wat worden ... en jonker Nico heereboer ... kon heelemaal niet leeren ... raar kind ... lastig neen ... stond daar
achter het huis weêr in zijn eentje vloekwoorden te zeggen.
De stemmen van de jongeheeren zwermden het donker door
en ook meisjeskeeltjes hoorde hij roepen, loopende, vreezig
door de durvige anderen.... jammer wanneer de avond minder
mooi ging worden ... misschien vielen er straks wel droppels...
Als rook boven in het opene veel bleeke dampigheden dreven ; diep staken de sterren weg in de waterdonkere geulen.
... Ja, de baas zou voor hij slapen ging nog even naar den
ijskelder moeten ... er was maar juist genoeg geweest . . .
hoor, hoor me dat volkje eens aangaan, zoo gauw als water...
zeker werd er weêr een nieuw stuk vertoond... Onder de
boomen wandelde het kooltje vuur van een sigaar ... de baron
moest er bij zijn... Och 't pitje van Hendrik ging uit ... nee,
't ging niet uit... En voorbijloopend smoesde de knecht nog
eens eventjes door de heg, wetend daar zijn meisje, de tweede
meid, met het andere personeel aan het kijken : de derde meid,
de kameniers, het tuinvolk, de koetsiers en de palfreniers ..
de blaren leken te giegelen. . .
Morgen heel wat zilver poetsen ... maar Sofie zei ook ...
aan alles komt een end...
Een toornig kraken, een geknetter of al de takken te gelijk
braken in het park, gesis, geflits. gespuit als water dat
brand bluscht, en stilhoofdig stond de knecht in de vreemde
lichting, het ijsemmertje aan de hand, betooverd, de oogen
vol gloed.
Onder een dwergboom die stijf majestatisch heraldieke tulpbloemen vooruithield, breed als een borst groot van ridderorden en koninklijke genade, raasde een heet lichtwiel rond,
scheen zwevend, ongedragen. Het wervelde boven de perken,
het raderde horizontaal, wit in het hart, slingerde het een
dichten vonkenval van zich af, tot een goud-vurige krinoline,
verbergend vuur, op den grond vol stekeltjes.
Scharen in stom wachten een schavot omstaande, was wijd
achter het helle spel ruimte van laag hout duisterend. Onder
de boomen versmeulde het edelsteenen gegloei der lantaarnen,
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gestolten en van oud beronnen metaal somberde het getak
der linde boven de afstandelijke menschen, daar in hun maagschap bijeen.
Lucht-puffen, of felle adems er bliezen, en nu raketten er
stralende kaarskogels op uit den snorrenden vuurval. Verklaarders van het terrein der lucht, pensievelijk-zwaarmoedig
blauw en van het opstandige - kracht-rood, schoten de ballen
loensend neêr in de parkdiepte, ploften in de boomen, of
gebluscht in vaart verloren zij zich gelijk een ster die verschiet.
Overhuld van het zwaar-azure zwijgen en den vlammigen
rook bruiste het voort, loslichtend de verbouwereerde gezichten van de jongeheeren, hun sporthemden, de kragen op hun
buisjes. De drie freuletjes hielden den vlossen haarschat hunner
hoofdjes naar elkaar toe met de truffel-grijze baretten. Voor
de knieën der grootste een spierwit hertje soms rukte aan zijn
koord, edel geleed als de witte meisjes, waarvan de neusjes
fijn neérgleden in 't spits gezicht, met veege gelijkenis aan
elkander en aan het nat-oogig reetje. Dapper vooraan bleef
het speelnootje, een boerschig kind, de dikke beenen in koolzwarte kousen ; de handjes roodig en bijna gevouwen op het
buikje, glunderde zij het wonderlijke genot in, den gouden
regen vol van stralende bloemen en vlinders.
Het rad knalde, keerde, beginnend een nieuwen gang ; het
vuur versprong, de rok viel af, er bleef een kroon die stekelpunten staande opstak en krinkelend verkleurde.
Onder de lange huif van de boomen der allee kuierde de
baronieke gestalte terug naar zijn gezelschap. Causeerend
bleef hij een oogenblik voor zijn vrouw en bij de douairière
in haar rolstoel; zij -wankel van beenen en van dagen oud,
maar in het krasse mummie-hoofd driehoekte de rasneus tusschen de witte toeren langs de slapen als het overschot van
een pruik. Bij haar werd de verjaardag gevierd. En de baron
de tafels omgegaan, zette zich, de handen tegen zijn knieën
houdend als iemand die zwaar gewerkt heeft, in zijn luchtigen
armstoel.
De gloed van het vuur tot op den murwen grond, daar
treffend met korte klaterschijnen het geraamte der tafels,
bootste hen allen zittend voor het donker uit, schroeide hun
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gelaatsverschijningen als tot oud perkament onder het lage
ritsellichten van het loof. Blink-zilveren nachtvlindertjes togen
om de lantaarnen, het spijsverteerende praten was nog muggezoemend om hunne hoofden, de avond was wat loom. De
boomen, of de bl^aren zwaar van regen dropen, rafelden violettig
en vol schaduwgoud ; stil liet een blad los, flardde, druilde
neder in den ongeslotenen kring.
Zijlings van de tafel, als een man van heupen en schouders,
't jakket opengedragen tot een vest over een Engelsch hemd,
de beenen sterk van klem en trampelend soms ongedurig,
onaangesloten in 't groene cheviot, zat rechts van de oude
mevrouw, de barones, paardrijdsterachtig, ruig. Zij de tweede
dochter der douairière en de moeder van den jarigen jonker.
Een tweekleppig postiljonspetje op het hoofd, als een jockey
uit de schouders vooroverkomend, de buste dor, zonder corset,
zat ze gestut met de armen en de leidsel-handen op de leuning-rondten van haar stoeltje. Uit struw-minachtende lippen
hortte haar stem grof schorrig met nageluid van soldaten,
stallen, bookmakers en renbanen, onverschillig onder het leêge
vooruit kijken van haar nu goudelend grijze oogen, oogen
veel door ruimten gegaan, die ruimten als afstanden hebben
gezien om te rijden en te jagen.
Aan haar andere zij hield de douairière haar oudste dochter
gezeten, die afgodsachtig in paarsige changeant-zijde, een
hoedje droeg gelijk een omgekeerde vuurbloem op het ringige
en bijna oogenlooze hoofd. Hulpbehoevend van zwaarlijvigheid klaagde de dame klein-kindjesachtig, temende geluidjes
die zich leken te vervelen.
Tusschen die twee mevrouwen, bescheiden naar achter,
kwam boven een wit proponenten-dasje, dominee's studeergezicht telkens beleefd doen naar voren, in licht boersch
haar, dat dichterlijk lang, noodzakelijk moest worden weggeschud, of gestreken met de zegenende vingers.
Naast de gravin, beelderig, tenger van taille, de laarsjes
rakend een voetbankje en daardoor als zwevend, de moeder
van de freuletjes zat in roomwit crêpe de Chine, het edele
verloop van den hals alleen latend raden in de overrijpe
citroengele omwikkeling van haar avondsortie. Een tuiltje
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heliotroop lag voor haar op de tafel, maar kouwelijk verborgen zich haar handen. Dweperig bleven er wat rimpeltjes
boven hare teêre, mooi-gaande brauwen onder het verdoold
en aschblond kruivend voorhoofdhaar, onder de luifel van
den zwarten veerhoed ook zomerig van tulle. Met nauw
merkbare hijging bewogen de vleugeltjes van haar neus, zuiver
en bijna * klein, heel haar smal en zenuwig gezichtje momde
strak, leek onder poeder verstoven, haar bleeke oogen er
narcotisch uit schenen, betrokken met den walm van veel
droomen ; de fijne mond zei niet veel, was scherp gekend,
zeggende de woorden en de bevelen net.
Gehuwd met den oudsten zoon der douairière, oorspronkelijk
van zeer ouden maar niet meer zoo rijken adel, om haar
lijdende persoonlijkheid verzwakt nog door de vele misgeboorten die ze had gedragen, hing hier als iets te ontzien,
de verdriet-ernst geen stamhouder ooit te hebben kunnen
brengen. Heftig begeerd dat door moeder en zoon ; zij vreemd
wezen geworden daarom in haar eigen kring. Ze had zonderlinge smaken, las, hield veel van vreemde bloemen, hekelde
de vele geraniums hier, de lievelingsbloemen der douairière;
in eigen tuin plukte ze gaarne wat wild bloeide, om het dan
los in haar vertrekken te schikken. Veel zat ze daar, de kinderen overgelaten aan de gouvernante ; in de geuren van
bloemen en reukwater, betroetelend het schuwe onbegrepen-

heidsgevoel onder haar kwijnende wimpers, haar onderlip
zachtjes bijtend met de porceleinige tandjes. Nu had de dag
haar zeer vermoeid ; het volksfeest had zij niet kunnen gaan
meêzien ; had ook dien ochtend moeten zitten voor den fotograaf ; want een beroemd artist was voor de familie-verzameling bezig aan haar portret.
Stemmig, kloosterlijk achter haar bleef de Engelsche gouvernante, klaar als om elk oogenblik op te springen ; verweerd van vel had ze kort geknipt jongenshaar. Opvolgster
van de Fransche gouvernante, was ze nog maar kort in
betrekking en nu werd er aan tafel bijna alleen Engelsch
gesproken ; ook omdat hun huisknecht het Fransch verstond.
Zij hield een en-tout-cas voor zich uitgeprikt in het kiezel met
langen steel, waaraan een roode strik.
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Dan 't glans-gouden turen van een lorgnet op den kordaten
neus van een dame, zuster van den baron, die strak achterover leunde, entre-akteachtig in de loge van een opera, de
sortie afgevallen, donker in de voorname wrongen van de
kostbre stof. Haar armen met kleur van leêr in lange tot
aan den elleboog rimpelende handschoenen, een hand latend
tikken den arm. Naast het wichtige vooruitzitten ' van haar
echtgenoot zat ze kil. Bewegelijk voor de rustige vrouwen
praatte de landjonker soms een hoog woord meê, dat achter
zijn hand in een bedwongen gaap vaak breed uitrekte;
schuurde zijn stroohoed den stekeligen en wijnrooien nek
langs en over de zatte portjes ; ontblootte de staatsraad-voornaamheid van zijn kalen schedel, schoof nog wat vooruit,
breeder gemak zoekend, stekend den duim van zijn hand die
niet de sigaar hield, een gaaf, onversleten, te kleine hand, in
het armsgat van zijn piqué vest.
Oneeuws postuurde de graaf, buitengewoon groot en knokig
van leden, nog in dinerkleeding. Hij sprak met een aangename stem, verroerde zich weinig, aanzienlijk vermeed hij
kleine bewegingen, lachte zacht zijn lachje van hooge komedie;
hij veel verkeerde aan het hof. Boven den gladden plastron

hield zich zijn statig smal hoofd, hol aan de slapen, met ooren
edel lang ; stramienig streek zijn dun haar over den vliedenden
schedel. Recht poseerde het op den steilen hals, waarvan het
strottenhoofd verbazend tusschen de steeksels van zijn hoogen
boord naar voren stak ; recht met zijn prachtigen roofvogelneus en de getrokken snor, waarvan de priemende einden bij
tijen het slappe, het onder het jukbeen paars-aderige en oud
beginnend te worden wangenvel penseelden, met een kin van
gezag. Een onbedoelend wreed kijken scheen uit zijn oogen,
waarvan het blauw groenig was om de nauwe pupillen.
De was-witte bloem van een gardenia in de lange lappel
van zijn rok, hij Engelsch levend, dineerend altijd, buiten of
in de stad, ook dan wanneer hij alleen tegenover zijn vrouw
at, in rok en officiëele das, zat de jonkheer als de mindere
den graaf dichtbij. Niet groot, de schouders glooiend, jeugdig
met een vrouwenmiddel, had hij een klein rond hoofd, waaruit de gelijkenis aan zijn mama de douairière vooral uit de
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grijze oogen verscheen. Een rossige pronksnor als de Duitsche
Keizer, deed er hem uitzien als officier in politiek en hij
praatte kortaf, elk woord een wet, met roode bevliegingen
van heerschzuchtige drift, warm na den eten.
Nog geen jaar geleden, na den dood van zijn papa, was
hij heer geworden van het een uur verder gelegen dorp;
had zich al gauw laten verkiezen voor de kamers in het
distrikt ; conservatief-religieus, orthodox want dat de standen
ordonneert ; liberaal-politiek, zich willend moeien voor het
volk en voor de Zondagswet, kerkganger als allen van de
familie om het voorbeeld geven. Hij was een knap schutter.
Doorvoed, gul in zijn flodderig konijngrijs wandelpak, de
broekspijpen omgeslagen, nemend zijn plaats ruim met de
stoere beenen, zat de baron voorover of hij erg luisterde, de
ellebogen op de dijen, en raapte zoo blaren tusschen zijn
voeten weg om die knutselend te vernielen. Dan of de blik
van den graaf, die zijn groote boventanden bloot redeneerde,
hem stak op den nek, zette hij zich recht en was er langwijl
in het sintele kijken van zijn moeie oogen. Jongensachtig ging
zijn stroohoed hem diep over het voorhoofd, zijn hoekige
neus overstak een volle snor, die veel gestreeld aan de
punten wel krullen wou ; goeilijk zag hij er uit, ondanks zijn
barsch buigende kaak en stuggen romp-hals. Hij heer van
het dorp, en zijn goed grenzend met een binnenweg er tusschen aan dat van de douairière. Lang niet zoo ekonomisch
als zijn parentage, was hij de geziene bij de dorpelingen, en
van zijn ondergeschikten graag gediend, omdat er veel bij
hem afviel. Wel werden er allerlei vreemde geschiedenissen
van hem verteld, hardop bepraat in de herberg »het gedekte
Paard" ; uitgeplozen in den barbierswinkel Zaterdagsavonds;
gefluisterd in de keuken; verzwegen in de consistoriekamer,
hij was mild voor de kerkcollecte, hoofdschuddend
bebabbeld in de buurtjes door die daar elkaar ontmoetten;
en in de houtwegen 's nachts door stroopers die hem fel om
zijn bepaalde jacht-strengheid haatten ; zoo legendes geworden 's winters om de kachels tusschen het gapen door. Zijn
bezitting groot en onbeknibbeld beheerd, had geschoren grasvelden voor sport en buitenfeesten ; was van waterwerken
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doorgraven ; en er waren ijzeren serres, veel grooter dan die
oude dingen hier en een palmenhuis op een buitenlandsche
tentoonstelling voor tuinbouw bekroond en gekocht ; banken
voor de vrije wandeling; bosschen die zich rekten tot in de
wijde hei. Maar het grootste gedeelte van het jaar stond
het groote huis leêg tegenwoordig ; men fluisterde wel dat de
boel op was ; ofschoon het huis dagelijks werd gelucht door
zijn bevoorrechten en even zooveel besproken jachtopziener.
Dan waren de moestuinen verhuurd, de booien met kostgeld naar de stad, de jonkers naar de scholen, mevrouw
gereisd naar het Zuiden en mijnheer naar het Noorden.
Evenwel tegen de verjaring van den oudsten jonker werden
onverwacht de hekken van het park gesloten, had het huis
gordijnen, zaten de baron en de barones 's Zondags weêr
in de kerk in hun oude familiebank.
Over het pad knerpten de trouw gaande voeten van den
knecht door het kiezel en weêr krijtte het roepen van den
jonker boven uit den rook, die goud-paars uitdreef tot aan
de voeten van de boomengestalten. De zichzelf rakelende
gloed vaartte niet meer zoo snel, het spatterde, het regende
op het grasperk., als de vonken in een smidse weg-brijzelend
van onder den ademloozen hamer. Het gejuich dwarrelde
met geweld ; de jongens, vermeteler, sprongen en renden om
het vuur, trapten de vonken; de gouvernante, gehoorzaam,
kwam waarschuwend een eindje aan. Maar met zware splijtende donders sloeg nu de kroon uiteen en ploften de verschijningen in elkander.
Getroffen door den daver en in het gestel hunner takken
aangeschud, rilde het weêr holle bosschige, waar geklappertand van blaren leefde een oogenblik zoo wen er wind door
vaart. Onder het opene waar het vuur gesprongen, wielde
het geraamte van de kroon, schriel en zwart in het teêr
kleine schijnsel van een roode vonk nog, daar als aan 't rad
gespijkerd. Het wentelde al trager en trager, de vonk blies
aan, hield, glanzende stip, zich in de gedrukte stilte na het
slaan der slagen, in de stilte van angst of er van overal uit
het nachtelijke door duizend oogen werd gestaard, dan, was
't uit.
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Dicht gegordijnd hadden zich de wittige wolken, ij 1 licht
wirrelde er uit neêr, latende boven het gras een dunheid als
van dauw. En in den dampigen nacht weken de boomen
henen ...
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... » En U waart gisteren zoo bij Maartje ? Zij vertelde het
mij van morgen, dat u naast haar op de bank was komen zitten ; zij wilde opstaan, maar U .......
... » Zitten wij in den Hemel ook niet allen naast elkander ... dominee".. .
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» Ik geloof ja, mevrouw, altijd relatief gesproken"...
»0, u gelooft, dominee ... altijd relatief gesproken." ...
»Zou je niet naar binnen gaan lieve ... je hoest."
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»Johan;" ...
»Mevrouw;" ...
.
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» De graaf is voor het geluk geboren."
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... » Een goed peèrd" ... .
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»De tweede Oktober verleê jaar, negen honderd zeven en
dertig vinken gevangen op éenen dag ... een fameuse trek ...
een evenement" ..
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»Ah, niet door?"
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»Neen dat huwelijk gaat niet door."
»Ah niet doo .. o . r."
»Arme Clotilde"...
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»Tout casse ... tout passe ... tout lasse" ..
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»Zou er niks meer kommen?"
»Wè ia wel."
»Kindertjes ik ga maar even naar moeder, kom zoo dadelijk weêr."
»Zeker een koppie koffie halen, hè koetsier."
Juist gezegd, juist gezegd, baas, een koppie koffie halen" ...
»De groetenis aan Biebertje hoor" ...
»Als ie niet uitkijkt, loopt hij tegen zijn eigen beenen op" ..
»Er is een god voor kinderen en dronken menschen."
»Witte koffie in een steene keteltje, ra - ra wat is dat."
»Moeder zegt er ook geen ajakkes tegen."
»Zoo'n strooplikker van 't ouwe wijf"... .
»Hè, Koos!"
»Ik zeg : wiens brood je eet, wiens woord je spreekt."
»Nou as ze ons niet hadden wat moste ze dan beginnen."
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» Pst ... Johan zet dat fleschie maar hier af. . . Fie, Fie
kijk toch es naar je loeris, hij doet als een mossie, tjilp,
tjilp, tjilp."
» Zeker in 't donker ... wil-je wel es van me lichaam afblijven, je krijgt er een voor je falie, versta je. '
»Haagsche Fie, wat bè je me toch een meid, de rook slaat
van je af."
»Je kunt je vingers likken, 't gaat je voorbij, Fransje."
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»Als ik maar zoo'n kous had ... de schrapert."
»Zou er niks meer kommen ... ik poets 'm."
»Loop nog niet ... hoor Jonker Nol es."
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»Maar rijen ... meheertje."
»Zoo.
» Laat je dat tot genoegen verstrekken . , . een half jaar
voor de ouwe heer het aflei zoo wat, we hadden gedineerd
in Voorburg bij ... je weet of je weet het niet daar staat
zoo'n groote occasie van een boom voor 't groote huis, ik
ben niet voor niks zes jaar palfrenier, ik versta het klappen
van de zweep. Hummes had een snor an, een dikke ; als
hem dat overkomt dan valt ie geregeld in slaap. Ik zoodra
de Berliner aan de rol is, kruip over den hemel en neem de
leidsels over. Er kraait geen haan na, of ik van de bok of
uit de knechtsbak kom, ik pas wel op, wie zal er wat van
merken in 't donker wat zeg jij ? Wie het aangebracht had,
de man leit op 't kerkhof, mevrouw wou niet uitstappen ; »nee"
zei ze tegen mijnheer »nee Freê" ... en toen mijnheer. Je
weet, die was wat mans als ie op z'n achterste beenen ging
staan. » Gerrit" zei ie, » span uit, we gaan van avond niet met
jou terug naar den Haag, je bent dronken" ... En toen Gerrit:
» dronken, mijnheer, dronken, dat zal u me waar maken, dronken" ... En ze stonden er van te kijken ... » drónken", .... en
meteen trok ie de paarden de stam van de boom om en hij
nam z'n draai zoo kort menheertje, ik dacht daar gaat me
de _boel aan gruzelementen."
» Verdik-me."
»Ja en dat met twee paarden voor de lange boom. Hij
was er bij blijven staan op de bok, hij tilde de bijdehandsche
bekant van den grond af, op d'eigenste plek kwam ie weêr
voor ... »Ben 'k dronken mijnheer ?" ... »Stap maar gerust
in, lievert, Gerrit is niet dronken" ... Geen vijf minuten later
had ik de leidsels in me pooten ... Hij sliep als een os.
Nou jij."
»Ik?"
"...

.
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»Hè!''....
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Uit al de monden van de knechten en meiden te gelijk
ging de bewondering op achter de laurieren, nu 't eensklaps
vlammende Bengaalsche licht den tuin ontstak, en rooie verwildering de bezitting rondom deed verschijnen, een inelkaarstorting vol bressen en belemmeringen; zoo bij een nachtbrand in wintertijd, alles berijpt gloeit in den schijn der
vlammen, straalden er overal ruigten en staketsels van bevroren vuur, rondom het licht dat drievoud offerlijk rookte op
het piedestal van den zonnewijzer.
Gloênde sintels, zaten er de eigenaars in de bloedkleur,
zelve verbaasd voor dat tooverig nauwkeurige en pijnlijk klein
verschijnen, te knipoogen voor deze schrille vergezichten, het
hun alles bekende en toch zoo anders ; was het niet of de
spinnen tusschen de takken griezelden en staakten het weven
van hun webben.
Heller dan de lantaarnen waar mistigheid omhing, schenen
zij terwijl zij het vreemde aanzagen ; het spikkelde in hun
oogen, het spikkelde in den zegelring aan de hand van den jonker. Kreukloos blaakten weêr de fiere plastrons. Onder haar

kant weduwmutsje bloosde de douairière en even hevig jeugdig
schitterde haar gebit of zij den mond vol goud had. Het
bloemige hoedje der gravin was nu een cardinaal papegaaitje
dat met de vlerken hoog open, stil meêzat boven haar vet
gezicht.
Doch voor het groote ridder-decor der boomen richtte zich
de graaf het zonderlingst boven de tafels over ; een verkleed
man achter zijn rein glas dat vonkoogde of was de wijn
juweel. Hij plaatste zijn oogglaasje steviger, tuurde de waarlijk
wonderlijke gruwheid van het licht in, in dat vreemde landschap vol vuurgraten en aderen.
Het geheele voorplein scheen volgeloopen met wijn of met
een moordend water en nog altijd verdikte zich de sombere
toon van moer ; over den wolkenden rook heen grijnsden de
groote boomen schijn-hangend in luchtledig, ommanteld met
de flarden-drachten van hun blaren. En het werd alles vervaarlijk en glazelijker van gloed. Onder den als opgezeilden
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hemel blonken de starre bloederige takarmen, elleboogden en
maakten knoopen, kronkelden om te vervingeren en te grijpen
in de zware trossen van het loof.
Anderzijds het wijde bekken van het voorplein in het gruizelige kiezel stond het heerenhuis, verbijsterd op zijn getralied
keuken- en kelderbazement, wondrood tegen zijn eigen dompige en 't land indaverende schaduw. Blind waren er de hooge
zaalvensters beneden geluikt in den schrikkerigen gevel, ook
de vele slaapkamerramen achter gordijnen dicht ; een bezochte
woning, waar de vroegere heer nog boven aarde stond, verscheen het met ' zijn gelig vlammetje in de vestibule. Over de
lijst drukten en schoven de donkere dakplaten ; schimmig er
de zolderkapellen uitbraken, strak en vlak ; maar in de al
feller lichting krinkelde frisch geglim van klimopblaadjes de
harde muurlijn langs de keuken weg ; gloeiden de geraniums
gebrand-glasachtig in hun buikige en grof gecanneleerde vazen;
wuifden er de windwijzers boven de nokkende schoorsteenen
karmijn-gouden vaantjes uit, in den gespannen nacht.
Met imperialer lijnen was ook een breed postement, doffer
door zijn verf dan de pleistermuren, om de vestibule nu te
zien. In dezen alles merkenden schijn verbeeldde het bijna een
afzonderlijk gebouwte, éen met de statig uittredende stoeptrap,
nog breeder aan den grond door fonkelende looverstrepen
weêrszijds : de ster-figuren van bloemperken in mozaïek. Zoo
in een overwinningspoort een naamkarakter omlijst gloeit
boven den boog, omvingen de lijnen een gedrongen raam en
maakten daar voluten, zwenkten hooger op tot ruggen van
dolfijnen met klappenden staart, om bij het dak het maangladde klokkegezicht te vangen en te kronen. Schuin, een
basterdbalk in een wapen, wees er de wijzer uit éen stuk over,
en zelfs de streepjes der minuten waren op de plaat te zien.
Langs de keukenzij, ervan los om een doorgang te laten,
boog de dubbelhaag sierplanten van het huis weg ; de gloed
stolpte over de omgekeerde-korf-vormen der oranjes aan pronkappeltjes rijk, treste de lange bladen der laurieren, verhitte
gloeiend de ijzeren banden en ooren der wichtige tobben met
de stammetjes er in. Het was als in den dag. Achter de bakken talmden op het wijn-glibberige gras voeten in klompen

48
en pantoffels ; luchtigheden van dienstbodenkleêren doorschenen hel de hoekige openingetjes der takken ; stukjes van
spiedende gezichten, een oog, een scheiding van bloot haar,
de overlangs gestreepte Engelsche boord van een koetsier,
wat van zijn drankzuchtige wang en deftig bakkebaardje ; de
zware aardhand van een tuinknecht ; de blauwe schouder van
den jager. De roode atmosfeer overwolkte hen allen, bundelde
langs het zomerverblijf, deed de dakpannen van het waschhuisje flikkeren of er een geknoopt net lag ; tooverde den
stompen kop van de tuinmanswoning op met een raamgat in
wilden wingerd. Verder waren het de rijtuig- en stalgebouwen
waar 't licht weêrscheen van witten muur op muur ; een schuur
gloeide onweêr-avond-zonnig onder boomen ; boomen overal,
staketselende stammen en uitvlammend luchtbosch, tot in de
zware beuken van den oprit de brand verblauwde met nog
een rooien gloor.
Maar aan den anderen huiskant drong het ontzettende licht
langs den waaier der schaduw het vrije land in ; gazonnetjes
en perken over, over een bed bleeke maréchal Niel-rozen,
geur-open in een rand van heliotroop. Over heesters, sparkegels en rhododendrons vloog het weêr op tegen de hoogwegstuipende stammen der omgezwenkte en als een boschrand
wegtrekkende laan, liet een raster vurig langs een paardenwei
gaan en beglansde de schoften van wat werkpaarden ; ontdekte
het ezeltje van de freuletjes uit den lagen nacht. Een stralende paal was er de mast van het ooievaarsnest en ook het
rad en het takkenbossenleger geleek koraal, met den op zijn
eenen poot rustenden vogel, daar hoog als een schitterpunt
van vreemde gelukbrenging in de krale duisternis alleen. Dieper
vlood het roode rooflicht ; er trok een steenen weg voorbij die
weer verdween ; dieper dommelde een pacht-hoeve met toeë luiken en slaperig dak ; lilliputtische koetjes lagen er in de vloeiing,
de stoeltjes van de melkers stippelden in de aardpaarse bocht;
een hooischelf onder een laag hutdak blonk tusschen zijn vier
staken ; de gloeiende dissel van een mestkar, zijn moddernaven
en raderen. En in de al ijselijker, killer en violet-geworden
verstolling bloedde nog een boerderij en dieper-in nog wel
een eigendom in dezen schijn van brand.
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En de gloed hield aan, rondzijds den zonnewijzer, metaaldonker bolskelet dan fonkelend cirkelstel, ging het in, in het
dominale goed. Waar de dwergboom bloedde tegen het vage
en smaragd-harige hangen van een treuresch, spiegelde het
licht als uit een krater op, over het vergezichtlooze lage hout
en versmolt in de boomengeheimenis doorschoten van spranken,
ging te loor in den nachtnevel van te gissen boomen met
wat er onder woont. Daar waar de jonker vooraan stond bij
het vuur, sloom op zijn soldatesk uit een sportbroek stekende
beenen, toekijkend uit de flauwe familie-oogen, achter al de
lichte kinderpopjes aan, was weêr het uitzicht opener, brandde
het schijnsel onder de gewelf-gang door van de allée, de
zuilstammen verstrammend en den hertekamp in. Daar kwam
het fijne beestvolkje te kijk, bijna allen ontrust overeinde, de
sidder-neuzige hindenstoet met kinderwijde oogen, de zware
manherten die de versteende geweiën torsten in den nek.
Rechtser, waar de muur der oranjerie beschenen was van dit
roode maanlicht, waren de nog speelgoedachtiger menageriehuisj es en het in onbruik geraakte pauwenhok en de kuikenrennen voor het fazantenbroedsel, die volwassen zich in de bosschen moeten verwilderen voor den lust der jacht. Linkser,
als door een bewogen spiegelkaatsing geraakt, glooiden doortrapt van boomenvoeten de mossige gronden naar den vijver
af; het purpere water van het voerkanaal kolkte er, onder
den lagen wal wat eendjes hurkten als schelpen in de verte.
Uitgetreden het grottige loof der geïllumineerde boomen,
om beter te genieten dit alomgezicht, stonden de graaf, de
baron en de jonkheer nu bijzijen het gezelschap. Tusschen
de bosschige bochten schoot de gloed er de gaping in, deed
nog achter de linde om het glazen dak glansplekken van een
serre en riep in de diepte van het kruispunt van den weg
en het pad naar de moezerijen, den reuzigen stronk van een
boomruïne op. Voor heel een warande van bloemen daar in
de diepte, verzonken theater-kringen waar de kleuren kampten
in den rooden doop, voor het wijd-verre stralen van cirkelrijen
droomelijke uitbloeiingen en botsels, voor de opene weelde
van de staande rozen en 't mild in knop gaan der ster-dahlia's;
voor de gedegenheid der ruimdragende boeren-phloxen en het
4
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innig verstorven sneeuwblank der camilles met de gouden
harten; voor de sabel- en bloed-striemen der gladiolussen en
voor het koninklijke hangen der lelies over den zwart-purperen
ernst der violetten ter voorsten rij, praalde de stronk als een
overhuldigde katafalk, zoo vol omgroeid en gansch belast met
opgehangen en neêrrankende planten. Het was de reliek der
plaats. Daags voor het overlijden van den ouden heer was
de eeuwen-heugende olm, innerlijk vermolmd, neêrgeknakt voor
den storm ; in de sterfkamer was de dreun van de vallende
kruin gehoord, ver had de wind den slag gejaagd door de
huilende bosschen ; en vol ontzag gebleven voor dit machtige
teeken, had de weduwe het gescheurde en gesplinterde stameind daar blijvend gewild als een ootmoedige herinnering ...
Even nog boven de toppen der allée bonkten de rotsige en
kasteelige heffingen der zwaarste boomen bij den vijver; toen
krinkelden er worm- en polijp-glanzen her en der, gevlerk van
groote vleugels : purpere wademen overtogen de wegzinkende
gezichten der bezitting, de blauwige schemer kwam, en het uitgebrande vuur op den zonnewijzer was in den nacht aan 't rooken ...
Nadat de douairrière in haar zwarte sjaal de trap was opgeholpen door den hoffelijken arm van den graaf en de twee
edele gedaanten onder het vestibule-licht waren ingegaan,
duwde de knecht den rolstoel terug door het grint naar het
koetshuis henen. Een oogenblik schaduwde de jonkheer boven
op de trap, zijn overjas los langs het bleeke plakkaat van
het borsthemd, de handen niet meer bloot. Gelijk den kwaden
slag van een deur ergens, stampte de hoef van een paard
door het duistere buiten, bitkettings rinkelden, de schijn van
een rijtuiglantaarn goudgeelde door de spritsende laurieren,
toen roldaverden de wielen van de steenen stalplaats smorend
in het zand over .... De jonge mijnheer en mevrouw bleven
niet soupeeren, de coupé kwam voor. En Johan den kortsten
weg nemend, stuurde op het gevoel af naar de opening bij
tijen het huis, verlangend nu eindelijk zijn beenen eens bij
Sofie in de keuken te kunnen uitstrekken.
... Wanneer iemand zoo gaapt terwijl je hem bedient, dan
moet je je goedhouden ... gapen steekt aan ... Duivekaters
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ding, wanneer mevrouw er in zat reed dat zware bakbeest
minstens zoo gemakkelijk ... daar zat nu het voorwiel weêr
vast ... mevrouw kon er maar geen afstand van doen ...
't had mijnheer zoo lang gediend, heel wat malen er hem in
rondgereden op 't laatst van zijn leven ... Wat ... hoorde
hij niet duidelijk de stem van Sofie benauwd roepen:
»Laat je los jonker."
Heftig rolde Johan zijn wagentje door het laantje ... zoo'n
kwaaie jongen ... het doffe licht in, dat de open onderdeur
spreidde over het pleintje voor de keuken. Pasteitjes-geuren
zweemden tusschen het paddestoelachtig opschemeren van rondstaande boomen ... Wacht, hij zou hem wel even verbieden...
Het voorwiel hortte tegen een emmer aan ; hij liet den stoel
al los, maar hoorde toen erg lachen, en zag den baron als een
geest staan tusschen de boomen.
... »Toe jongen."
En hij durfde niet ; onderdanig voor den meester hadden zijn
verstroefde handen den stoelrug teruggevat als om het onderbroken werk te hervatten. Hij zag Sofie worstelen tegen Jonker Nol,
die haar schrijlings op de heupen was gesprongen en spoorde
met zijn knieën. Ze wilde schreeuwen maar ze kon niet, ze kon
die stikkende handen niet los krijgen van onder haar kin, ze
bukte haar hals weg, vocht, er haar witte muts bij verliezend
op het zand om den zoen vanden dartelen jongen te ontgaan.
... Zouën ze hem hebben gezien ... »Johan 1" riep Sofie.
Een weeë lach vertrok den geschoren mond van den knecht,
zijn vingers wreven de leuning, zijn beenen trilden hem onder
het lijf; raar zochten zijn oogen op naar de betrokken luchtplek.
... Zou ie z'n zin krijgen ... 't was toch zoo erg niet ...
hij hoorde haar gil of ze gestoken werd van een wesp ; toen den
jarigen jonker springen op den grond. Sofie rapend de afgevallen
muts, vaartte hem voorbij, de drie treedjes af en den kelder in.
... Wat beduidde het ook eigenlijk ... Hoor met wat een
pret of ie wegging, die bleekneus ....
En Johan zag den stroohoed en het sportpetje wegschimmeren in de laan ; hij luisterde nog wat, en rolde toen den rolstoel weêr vooruit om hem te gaan bergen in het koetshuis.

VIPR SONNETTEN
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.
Wie zal met taaie zinnen U betoogen
o Leven, U, Uw Zijn, Uw Heerlijkheid?
Dat ge Al-in-Een, en Een-in-Al, vermogen
En oorzaak U-zelf, en geens andren zijt?
Hebben wij dan Uw licht niet in onze oogen?
Is met Uw lachen niet ons hart verblijd?
Is er dan één stip dat met lange togen
Wij niet slurpen U door ruimte en in tijd ?
Heb 'k dan maar niet voor 't zelf zijn, al mijn dagen,
U puur, met woord, met gebaar, die maar zijn
Uw liedre', Uw daden :
mensch en dingen dragen
Ze voor mij prijken, Uw prins'lijke schijn Wat dan, langs lijntjes van stellen en vragen,
Bewijzen ze Uw Zijn-Schijn, Schijn-Zijn, Uw Zijn
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II.

Ik ben U-zelf, Leven, één van de velen.
waar zou 'k?
maar houd mij blij,
Ik zoek U niet,
Dat Ge, als in ding en dier, óók zijt in mij,
En 'k heb hen lief, omdat 'k met hen moet deelen.
Deelen, maar rijkst in uiting schiept. Gij mij:
Een vogel mag een beeldloos liedje kweelen,
Mij, mensch, gaaft Gij het beeld, Uw beeld daarbij;
En 'k beeld het Hoogste in dichterlijke spelen.
Wie U in beelden weêrtebeelden weet,
Dien gaaft Gij 't schoonste en hoogste van uw wezen,
En eenerlei zijn zulken vreugde en leed.
Want beeld komt hun uit beiden opgerezen,
En blijdschap rijst daar Gij ze erkennen deedt
U zelfs geheimste, als op 't gelaat te lezen.
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III.

Leven, zij zeggen van het Dichter wezen,
Dat het iets groots en iets bizonders is;
En toch komt niets in géén mensch opgerezen,
Of 't is een beeld en een gelijkenis.
Door andren hoor ik Wetenschap geprezen:
Die droomt niet wat maar Schijnt, die leert wat Is;
Maar 't eerste Weten, splitsing van ons Wezen,
Verbééldt gesplitst eeuwge verbintenis.
Zoo zie ik, Leven, en wees Gij mijn Richter,
Niets vreemds in wat elk mensch doet, groot en klein;
En 'k zie geen Dicht als droom en 't Weten lichter,
Maar álles is Noodzakelijke Schijn;
En in die Gij zijt, dat's de ware Dichter,
Maar 'k vat niet hoe Ge in één mensch niet zoudt zijn.
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Iv.

In alle menschen is 't Geloof geboren,
Leven, dat Gij er zijt, en komen zult;
Zijt in het Gaande, en in een ónverloren
Beeld zijn zult als de tijden zijn vervuld.
Eens zag de Menschheid U door englenkoren
Verkondigd, kind tot zoen van zonde en schuld,
Om aan een kruis te dragen de ons beschoren
Wraak, bloedend beeld van Deemoed en Geduld.
En nu dat beeld vergaan als alle beelden,
Zien zij nog altijd of geen kim bloedrood
Blij den die in zich dragen al de weelden
Van U, zágen zij maar 't diepst Wezen bloot —
Want onder al de Beelden die ons deelden
Leeft het Geloof aan U : dat kent geen Dood.

DE ONTKENNING DER MORAAL,
STIRNER, IBSEN, NIETZSCHE,
DOOR

DR. D. G. JELGERSMA.

I.
INLEIDING.

Dat de moraal rust op bovennatuurlijken grondslag, is een
stelling, die door velen nog altijd als een onomstootelijke
waarheid wordt beschouwd. Voor hen zijn de voorschriften
der moraal openbaringen van den Goddelijken wil. De
vraag, hoe wij dien Goddelijken wil kennen, wordt, als ik mij
niet bedrieg, in onze Europeesche maatschappij hoofdzakelijk
op drie wijzen beantwoord.
Het eerste antwoord wordt gegeven door de RoomschKatkolieke kerk. Den wil der Godheid, zegt deze, kennen
wij door den bijbel gewaarborgd en gesteund door de traditie,
gerepresenteerd als deze wordt door de kerkvergaderingen en
door de onafgebroken rij pausen van af den heiligen Petrus
tot Leo XIII.
Een tweede antwoord, veel zwakker reeds, geeft de Protestantsche kerk. Voor haar is slechts de bijbel een openbaring
van den Goddelijken wil. Uit Gods woord alleen wil zij de
voorschriften der moraal afleiden. Zoodoende mist zij niet
alleen de plooibaarheid, maar ook den waarborg der RoomschKatholieke kerk. Want op de vraag, hoe zij weet, dat de bijbel
Gods woord is, moet zij het antwoord schuldig blijven. Uitwendige bewijzen kan zij niet bijbrengen en het aanvoeren
van inwendige bewijzen, een beroep dus op de innerlijke voortreffelijkheid van den bijbel, onderstelt, dat de moraal, die men
wil verklaren, bekend en gegeven is.
Nog veel zwakker is het derde antwoord, het antwoord van
die Christenen, die het geloof in een openbaring Gods door
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de kerk en door den bijbel verloren hebben. Den wil der
Godheid wat betreft de moraal, zeggen deze, kennen wij door
de stem Gods in ons, door ons geweten. Het is mij nooit
duidelijk geweest, welken grond of schijn van grond zij hiervoor hebben. Zij moeten df door een pantheistische uitlegging
alle beteekenis aan hun bewering ontnemen, óf de moreele
voortreffelijkheid der uitspraken van het geweten beschouwen
als een bewijs van zijn Goddelijken oorsprong. Dit echter onderstelt, dat de moreele voorschriften, die verklaard moeten
worden, bekend en gegeven zijn. Kenmerkend voor deze soort
van geloovigen is dan ook het bij velen hunner aan den dag
komende streven om niet de moraal op den godsdienst, maar
omgekeerd den godsdienst op de moraal te doen steunen. Het
is duidelijk, dat op deze wijze althans geen verklaring der
moraal kan gegeven worden, dat wij zoo niets kunnen leeren
aangaande den grondslag, waarop zij rust.
Maar ook afgezien hiervan komt het mij voor, dat de beschouwing der moreele voorschriften als bevelen der Godheid
nooit anders dan een zeer wankelende grondslag der moraal
kan zijn. Immers zij onderstelt geloof en dit zelf is zeer veranderlijk en wisselvallig. Ofschoon deze stelling door de geloovigen fel bestreden wordt, schijnt zij mij ontwijfelbaar juist en
wordt zij dagelijks door de ervaring bevestigd, niet alleen
door afzonderlijke ervaringen, maar ook in het algemeen door
het voortdurend toenemen van het aantal ongeloovigen, wier
moraal werkelijk onafhankelijk is van alle geloof. En nu mogen
de geloovigen beweren, dat er zonder geloof van moraliteit
geen sprake kan zijn ; de feiten zijn met deze bewering in
lijnrechte tegenspraak, terwijl het bovendien waarschijnlijk wordt,
dat wij hier te doen hebben met een vooroordeel tengevolge
van ingenomenheid met eigen meeningen door de omstandigheid, dat de moraliteit der geloovigen (van de fijnen, zooals
zij in den mond des volks heeten) door de ongeloovigen niet
minder gewantrouwd wordt dan omgekeerd die der ongeloovigen door de geloovigen.
Het is niet te verwachten, dat deze overwegingen veel indruk
zullen maken op hen, die werkelijk verzekerd zijn in den geloove.
Vooral niet, omdat zij zich daartegenover steeds zullen beroepen
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op een beweerde voortreffelijkheid hunner moraal. Onze moraal, zoo zeggen zij, is de eenige, die in staat is het plichtsgevoel en den plicht te verklaren en te motiveeren. En inderdaad,
als zij daartoe in staat was, dan zou men moeten toestemmen,
dat de verklaring en motiveering van een zoo onwedersprekelijk
en zoo gewichtig feit als het plichtgevoel van hun stelsel
een zoo groot voordeel was, dat het tegen vele nadeelen opwoog. Een oogenblik nadenken is echter voldoende om in te
zien met een hoe oppervlakkige verklaring en motiveering zij
zich tevreden stellen.
Iemand heeft het geloof in het bestaan eener Godheid, het
geloof bovendien, dat deze haar wil heeft geopenbaard in de
voorschriften der moraal. Dan spreekt het nog geenszins vanzelf, dat hij geneigd is, dat hij zich verplicht bevoelt en nog
veel minder, dat hij verplicht is die voorschriften op te volgen.
Wat kan hem dan daartoe bewegen ? Een van beiden, dunkt
mij, óf het gevoel, dat hij verplicht is den wil Gods te volbrengen, óf vrees voor straf. Het eerste onderstelt als bestanddeel van het geloof, wat verklaard en gemotiveerd moet worden ; het tweede ontkent het. In geen geval komen wij door
het geloof een stap nader tot de gewenschte motiveering en
verklaring van het gevoel van plicht en nog veel minder van
den plicht zelf.
Tegenover - deze bovennatuurlijke opvatting der moraal heeft
zich langzamerhand een natuurlijke ontwikkeld. Men ging de
moraal en de moreele voorschriften beschouwen als gevolgen
van den natuurlijken aard en de natuurlijke eigenschappen der
menschen. i)
Toen nl. de wijsbegeerte zich onafhankelijk begon te maken
van den godsdienst en diens fundament, het geloof, begon te
ondermijnen, gevoelde men de behoefte ook aan de moraal
diezelfde onafhankelijkheid en daarmede te gelijk een vasteren
grondslag te geven. Het ligt voor de hand, dat deze wijsgeerige moraal zich onderscheidde door dezelfde eigenaardigheden
als de wijsbegeerte zelf. Evenals deze laatste in de eerste
plaats begripswijsbegeerte was en vooral bestond in het zoeken
i) Ik spreek in het volgende niet van de metaphysisch-wijsgeerige moraal, omdat
van haar mutatis mutandis hetzelfde geldt als van de godsdienstige.
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der algemeene begrippen, waaronder de bizondere logisch
gerangschikt konden worden, evenzoo trachtte men in de moraal
alle moreele voorschriften af te leiden van en alle moreele
neigingen terug te brengen tot één algemeene menschelijke
eigenschap. Voor den een was dat de zucht tot zelfbehoud,
voor een ander het eigenbelang, voor een derde de sympathie
met vreugde en smart van den medemensch, voor een vierde
het medelijden en voor een ander weer iets anders.
Wegens haar geneigdheid om te abstraheeren van den
werkelijken mensch, zooals hij in al zijn gecompliceerdheid
bestaat en haar streven de geheele moraal terug te voeren
op één abstracte eigenschap, noem ik deze moraal de abstractwijsgeerige in tegenstelling met de boven besproken godsdienstige moraal.
Alle door haar gegeven verklaringen, al hare deducties der
zedelijke voorschriften en neigingen hadden echter twee groote
gebreken.
In de eerste plaats bleek weldra, dat de zedelijke voorschriften te veelsoortig, de zedelijke neigingen te uiteenloopend waren om uit één algemeene eigenschap verklaard en
afgeleid te worden. Stelde men zich al voor een oogenblik
tevreden met de gewelddadige verdraaiing en verminking van
begrippen voor zulk een verklaring noodzakelijk, kritiek van
anderen en eigen nadenken deden spoedig het onhoudbare
der gegeven verklaring duidelijk aan den dag komen en
brachten zelfs den oorspronkelijken uitdenker dikwijls tot het
wijzigen of tot het opgeven daarvan.
En bovendien, waar blijft bij zulk een opvatting de verklaring van het plichtgevoel? Wanneer alle moreele voorschriften en moreele neigingen uit één grondeigenschap afgeleid
kunnen worden, en deze grondeigenschap onder de menschen
algemeen of zoo goed als algemeen is, dan wordt daardoor
ten hoogste verklaard, waarom de menschen aan die voorschriften gehoorzamen en waarom ze dergelijke neigingen
hebben, in geenen deele waarom ze zich verlicht gevoelen
aan die voorschriften te gehoorzamen en die neigingen te
hebben en nog veel minder, waarom ze daartoe verlicht zin.
Tegenover individuen dus met afwijkende neigingen, die on-
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gehoorzaam zijn aan de voorschriften, staan de aanhangers
dezer leer volkomen machteloos. Ze kunnen noch met een
bevelend »gij moet" tegen hen optreden, noch redelijkerwijze
afkeer gevoelen van menschen met neigingen, waartegen ze
geen ander bezwaar kunnen hebben, dan dat ze slecht in
hun systeem passen. Ja zelfs, ze mogen wel overwogen dergelijke individuen niet anders beschouwen dan als levende
argumenten tegen hun systeem.
Deze onmogelijkheid het plichtgevoel te verklaren, was voor
de verdedigers der abstract-wijsgeerige moraal een veel grooter
bezwaar dan het gewrongene en willekeurige van vele hunner
afleidingen der moreele voorschriften en neigingen uit de aangenomen grondeigenschap. Vooral ook hierom, omdat de
voorstanders der godsdienstige moraal zich in het bizonder
verhieven op de schijnbare natuurlijkheid, waarmede de verplichting tot gehoorzaamheid volgt uit de opvatting, dat de
zedelijkheidsvoorschriften bevelen der Godheid zijn.
Aan telkens en telkens weer herhaalde pogingen tot oplossing van dit vraagstuk was dientengevolge geen gebrek. Het
was als het zoeken naar het perpetuum mobile. Slechts één
daarvan, een der merkwaardigste en meest bekende, wil ik
met een enkel woord vermelden. Ik bedoel die van Kant,
welke door zijn leer van den kategorischen imperatief het als
gegeven onderstellen in de moraal van wat verklaring behoeft,
tot systeem heeft verheven, een behandelingswijze van een
wetenschappelijk onderwerp, die zeker geen navolging verdient.
Eerst in onze eeuw is de aard van het vraagstuk voor het
bewustzijn van vele moralisten een andere geworden. Het op
den voorgrond treden van de evolutieleer door Spencer, later
gesteund door het meer beperkte Darwinisme van Darwin en
anderen, is daarvan de voornaamste oorzaak.
De deductie uit algemeene begrippen trad daardoor op den
achtergrond. Men ging inzien, dat ook de moraal, evenals
alle andere dingen, zich ontwikkeld heeft en niet door den
wil der Godheid of door gevolgtrekkingen uit één algemeene
grondstelling ter wereld is gekomen als een volledig systeem
van voorschriften, gevoelingen en begrippen, en men begreep,
dat ook de moraal een voortbrengsel is van dien strijd om
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het bestaan, welke men op het gebied der anorganische en
organische natuur overal kan waarnemen. Daarmede was aan
den eenen kant de mogelijkheid gegeven de veranderlijkheid
der moraal te begrijpen en aan den anderen kant zag men
in, hoe er toch, in iedere maatschappij een systeem van regels kon ontstaan, tot wier nakoming nagenoeg alle leden
dier maatschappij zich verplicht gevoelden.
Wat er te leeren was van de godsdienstige en abstractwijsgeerige moraal, eigende men zich toe. Van de laatste in
de eerste plaats dit, dat het niet aanging de geheele moraal
te willen verklaren uit één grondeigenschap der menschen;
dat daarvoor zoowel de natuur der menschen als de moraal
zelf te gecompliceerd was en dat men dus voor die verklaring
den geheelen mensch met al zijn eigenschappen noodig had.
Men bemerkte verder, dat reeds deze moralisten bij hun
deductie van de moraal uit één grondbegrip dikwijls zonder
het te willen en te weten genoodzaakt waren geweest de
menschen, waarover zij handelden, te beschouwen als leden
eener maatschappij, waarvan zij den invloed ondervonden en
waarop zij van hun kant invloed uitoefenden. Men nam dit
denkbeeld over en bracht het in verband met dat van den
strijd om het bestaan. Zoo kwam men er toe de moraal in
een bepaalde maatschappij te beschouwen als een gevolg van
den strijd om het bestaan van die maatschappij met de haar
omgevende maatschappijen en van den strijd om het bestaan
van de leden dier maatschappij onderling. De voorschriften
der moraal werden op die wijze opgevat als de eischen door
die maatschappij aan hare leden gesteld.
Het is mijn bedoeling niet deze beschouwingswijze hier in
onderdeelen uit te werken. Slechts op enkele voordeelen er
van wil ik wijzen.
Het bezwaar tegen de abstract-wijsgeerige moraal, dat een
groot gedeelte der werkelijke moraal slechts op de meest
willekeurige wijze onder het aangenomen grondbegrip gebracht
kan worden, vervalt. Het moge volkomen waar zijn, dat het
nog niet gelukt is alle moreele verschijnselen op de aangegeven wijze te verklaren en dat er nog zeer dikwijls verschil
van gevoelen bestaat tusschen de verschillende uitleggers ; er
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is geen reden om aan de mogelijkheid van een overeenstemmende verklaring te wanhopen. De ten dienste staande hulpmiddelen zijn talrijk genoeg en worden door de uitbreiding
onzer kennis met den dag talrijker.
Ook een ander bezwaar tegen de godsdienstige moraal
zoowel als tegen de abstract-wijsgeerige komt te vervallen.
Indien de moreele voorschriften bevelen der Godheid zijn,
zijn deze voor alle volken dezelfde. Het valt ten minste
moeielijk zich voor te stellen, dat er menschen zijn geloovende
in een Godheid, die hier het eene, daar het tegenovergestelde
beveelt. Even moeielijk is het niet in conflict te komen met
de logica en aan te nemen, dat men uit dezelfde grondstelling hier de eene, daar de andere gevolgtrekkingen kan maken.
Nu leert echter de ervaring, dat de moraal èn op verschillende plaatsen èn in verschillende tijden een zeer verschillende is.
De Christenen, die gelooven in een geopenbaarde moraal,
maken met dit verschijnsel, als het zich voordoet bij niet
Christelijke volken, niet veel omslag. Deze volken, zeggen
zij, leven in duisternis en onwetenheid ; ze kunnen de ware
moraal niet kennen ; niet te verwonderen dus, dat een valsche
de plaats daarvan inneemt. Om echter dit verschijnsel, als
het waargenomen wordt bij verschillende Christelijke volken
of bij het zelfde Christelijke volk in verschillende tijden in
hun systeem te doen passen moeten zij den kring van uitverkorenen, aan wie door de Godheid de ware moraal is geopenbaard, buitengewoon beperken. Meestal echter trachten zij
aan die consequentie te ontkomen door de feiten, waaruit het
verschil in moraal blijkt, óf te ontkennen 6f hun beteekenis
te verzwakken. Merkwaardig in dit opzicht is b.v. de houding,
die zij aannemen tegenover het verwijt, dat alle Christelijke
sekten in vroegeren tijd de ketters vervolgden, pijnigden en
ter dood brachten en deze vervolging, pijniging en ter dood
brenging als iets verdienstelijks beschouwden.
Hetzelfde of iets dergelijks kan men opmerken ten opzichte
van de verdedigers der abstract-wijsgeerige moraal, voor zoover deze ten minste aan hun stelsel getrouw blijven.
Beschouwt men daarentegen de moraal als een resultaat
van den strijd om het bestaan tusschen verschillende maat-
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schappijen en tusschen de leden eener zelfde maatschappij
onderling, dan heeft men in de afwijkende organisatie dier
maatschappijen, in de onderscheidene geaardheid der leden
daarvan en in het groote verschil der uitwendige omstandigheden, waaronder zij bestaan, voldoende hulpmiddelen om
een verklaring te geven van de verscheidenheid der moraal
in iedere maatschappij.
Maar ook op dezelfde plaats en in denzelfden tijd vindt
men verschil in moraal. Ik bedoel geen kleine onbelangrijke
verschilpunten, maar groote principieele. Zoowel de godsdienstige als de abstract-wijsgeerige moraal zijn onmachtig die
te verklaren. Iedere afwijking van haar zedeleer is voor haar
niets anders en kan voor haar niets anders zijn dan dwaling.
Geheel anders staat daartegenover de evolutionistische of
sociologische moraal.
Boven noemde ik de moraal een resultaat van den strijd
om het bestaan en de moreele voorschriften de eischen, die
een maatschappij als geheel beschouwd aan hare leden stelt.
Wat moeten wij daaronder verstaan ? De maatschappij als
geheel beschouwd kan, indien men de uitdrukking woordelijk
opvat, geen eischen stellen dan door middel van een daartoe
aangewezen orgaan. Het eenige voorhanden orgaan is de
regeering van den staat. De moraal zou dus bevat zijn in
de wetboeken van den staat. Daar echter de voorschriften
der moraal een grooter gebied omvatten dan die der wetboeken, kan dit de bedoeling niet zijn. Onder de eischen gesteld
door de maatschappij als geheel beschouwd, kunnen wij daarom,
indien wij niet als onze tegenwoordige socialisten naar scholastiek-realistischen trant de maatschappij als een mythologisch
wezen met eigen wil en eigen bewustzijn willen beschouwen,
niets anders verstaan dan de eischen gesteld door de op het
oogenblik in die maatschappij heerschende meeningen. Deze
meeningen, die de heerschappij hebben, zijn de resultanten
van vele individueele meeningen, hebben daarvan dus den
invloed ondervonden en zijn een zeker gemiddelde, ieder van
een aantal dier individueele meeningen. Tegenover haar staan
de overheerschte meeningen, een andere of gedeeltelijk andere
moraal vertegenwoordigende. Deze meeningen kan men ver-
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deelen in twee soorten : die van het verleden en die, welke
beweren de meeningen der toekomst te zijn. De eersten, pas
overwonnen in den strijd om het bestaan, zullen hoe langer
hoe meer haar invloed verliezen, indien ze te recht overwonnen zijn d. w. z. door een betere uitwerking der fundamenteele
door de maatschappij gestelde eischen, door een beter inzicht
in die eischen of door veranderde eischen der anders gewordene maatschappij. De laatsten, gevolgen van een beweerde
betere uitwerking van de fundamenteele eischen der maatschappij, van een beter inzicht in die eischen of van het beter
begrijpen der richting, waarin de maatschappij bezig is zich
te ontwikkelen, moeten haar strijd om het bestaan nog voeren. Mocht het haar in dien strijd gelukken de dikwijls tot
gevoel versteende heerschende meeningen duurzaam te overwinnen, dan is daardoor te gelijk bewezen, dat haar inzicht
werkelijk beter was, ofschoon uit een nederlaag, een dikwijls
slechts schijnbare en tijdelijke nederlaag, niet tot het omgekeerde geconcludeerd mag worden.
Het zal na het aangevoerde, hoe schematisch en vluchtig
ook, duidelijk zijn, dat de evolutionistische moraal beter dan
de abstract-wijsgeerige in staat is een verklaring te geven
van al de moreele voorschriften en gevoelingen, die in werkelijkheid bestaan, beter bovendien dan de godsdienstige en
abstract-wijsgeerige beide om rekenschap te geven van al de
verschilpunten en veranderingen in de moraal, die wij op
verschillende plaatsen en in verschillende tijden waarnemen.
Hoe is het nu met het plichtgevoel ? Kan de evolutionistische moraal ook daarvan een betere verklaring geven dan
de godsdienstige en abstract-wijsgeerige?
Wij hebben boven gezien, dat de vraag, waarom ik verplicht ben de zedelijkheids-voorschriften op te volgen, noch
door de godsdienstige noch door de abstract-wijsgeerige moraal beantwoord kan worden. Het is niet duidelijk, waarom
ik de voorschriften van een bovenaardschen wetgever behoor
op te volgen en evenmin waarom ik behoor te handelen volgens zekere regels afgeleid uit een eigenschap, die alle of
nagenoeg alle menschen bezitten. En geen wonder. In ieder
dezer beide gevallen zou het verlangde betoog onderstellen
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een gevolgtrekking uit hetgeen is tot hetgeen behoort te zijn
en een zoodanige gevolgtrekking is logisch onmogelijk. Even
onmogelijk natuurlijk voor de evolutionistische moraal als voor
iedere andere. Daarom poogt zij niet eens een dergelijke gevolgtrekking te maken, maar erkent gaarne, dat zij ons omtrent de dingen, waartoe ik verplicht ben, niets kan leeren.
Geheel anders echter staat het met de dingen, waartoe ik
mij verplicht gevoel.
Wij zagen boven, dat de godsdienstige moraal dit gevoel
van plicht óf als bestanddeel van het geloof als gegeven
moet onderstellen óf zijn bestaan moet ontkennen ; dat zij
dus in geen geval in staat is het te verklaren en te motiveeren ; en dat de abstract-wijsgeerige moraal zelfs geen schijn
van verklaring of motiveering van dit gevoel kan geven,
zoodat b.v. Kant in zijn leer van den kategorischen imperatief der praktische rede er toe gekomen is het als een oorspronkelijk gegeven te beschouwen.
Voor de evolutionistische moraal daarentegen is deze verklaring zeer goed mogelijk, onverschillig of zij met Spencer
de erfelijkheid van gedurende het leven verkregen eigenschappen wil aannemen of met Weissmann die erfelijkheid wil
ontkennen. In ieder geval begint zij met het ontstaan van
het gevoel van plicht bij één of meer individuen te verklaren.
De psychologie geeft haar de middelen daartoe. Wanneer
onder den invloed eener kortstondige maar sterke neiging
gehandeld wordt in strijd met een voortdurende maar zwakkere neiging, zal na de handeling de sterke neiging, waaraan
voldaan is, niet langer gevoeld worden ; de zwakkere daarentegen zal met onverminderde of vermeerderde kracht blijven
bestaan en als iedere neiging, die onbevredigd blijft, een gevoel van onvoldaanheid en ontevredenheid te voorschijn
roepen. De voorstelling van dit gevoel voor de handeling
zal werken als prikkel tot het verrichten van daden, die in
overeenstemming zijn met de zwakkere maar voortdurende
neiging. Dit is de kiem waaruit het plichtgevoel ontstaat.
Gevoed en tot ontwikkeling gebracht wordt die kiem door
uitwendige geboden, door de bevelen van het opperhoofd,
van de priesters en van de omgeving, in één woord door
5
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de eischen van de maatschappij, waarin het individu leeft.
Te voldoen aan deze eischen zal in den regel voordeelig,
niet te voldoen nadeelig zijn voor het individu. Vandaar dat
het laatste, wanneer het uit de daad volgende nadeel ondervonden wordt, een dergelijk gevoel van ontevredenheid zal
veroorzaken als het handelen volgens een kortstondige neiging in strijd met een duurzame. De voorstelling van dit
gevoel voor de handeling werkt als prikkel tot het verrichten
van daden in overeenstemming met de eischen der maatschappij. Dit is het tweede element, waaruit het gevoel van
verplichting ontstaat.
Er is nog een derde element, dat in niet geringe mate tot
dit ontstaan medewerkt. Ik bedoel de gewoonte. Onder den
invloed der eerste twee genoemde oorzaken zal in vele gevallen een gewoonte ontstaan om volgens een voortdurende
maar zwakke neiging en om in overeenstemming met de
eischen der maatschappij d.w.z. om volgens zekere regels te
handelen. Nu is het een algemeen bekend verschijnsel, dat
een gewoonte van het verrichten van zekere daden een neiging, een behoefte zelfs, om die daden te verrichten doet
ontstaan, zoodat het niet verrichten daarvan weder aanleiding
zal geven tot een gevoel van ontevredenheid, welks voorstelling voor de daad zal dienen om het gevoel van verplichting te versterken.
Neemt men nu met Spencer de erfelijkheid van gedurende
het leven verkregen eigenschappen aan, dan zal men van
meening zijn, dat door overerving het algemeen worden van
het op die wijze ontstane plichtgevoel niet weinig bevorderd
wordt. In het tegenovergestelde geval zal men tot de conclusie
moeten komen, dat in de kiem van die individuen, waarbij
het plichtgevoel zich feitelijk ontwikkeld heeft, de geschiktheid
tot die ontwikkeling door spontane variatie der kiem of door
een andere oorzaak voorhanden was en dat deze geschiktheid
ten minste op een deel der nakomelingen van die individuen
zal overerven. In beide gevallen echter zal over de waarde
van het eens ontstane gevoel van plicht voor den strijd om
het bestaan geen verschil van gevoelen zijn. De geschiktheid,
de gewoonte weldra, om kortstondige neigingen te onderdruk-

ken ter wille van voortdurende, de aandrift, het gevoel van
verplichting om te handelen in overeenstemming met de
eischen der maatschappij bevoorrechten in den strijd om het
bestaan die individuen, welke die gevoelingen bezitten. Hun
kans om te blijven leven en nakomelingen voort te brengen
wordt grooter en hun aantal zal dus sneller toenemen dan
dat der individuen, die deze gevoelingen missen. Voor deze
laatsten daarentegen wordt de strijd om het bestaan voortdurend zwaarder, de levenskans en de kans op nakomelingen
voortdurend geringer, zoodat hun aantal bij voortduring zal
afnemen. Ten slotte worden zij door de maatschappij geheel
of nagenoeg geheel geëlimineerd.
Deze eliminatie is de noodzakelijke voorwaarde voor de
ontwikkeling der moraal. In maatschappijen, waarin ze niet
meer of niet volledig meer plaats vindt, zal het aantal individuen, wier daden niet in overeenstemming zijn met de
eischen voor het bestaan dier maatschappijen, toenemen, die
maatschappijen zullen zwakker worden en eindelijk in den
strijd om het bestaan met moreel sterkere maatschappijen te
gronde gaan.
Het is er dus zoo ver van af, dat de evolutionistische
theoriën, zooals de voorstanders der godsdienstige moraal zoo
gaarne beweren, leiden tot verslapping der zedelijkheid, dat
juist door deze theoriën een veel strengere zedelijkheid geleerd

wordt dan door de mannen van den godsdienst en de abstracte
wijsgeeren, met dien verstande evenwel, dat de grootst mogelijke vrijheid, mits deze niet leidt tot daden in klaarblijkelijken
strijd met de fundamenteele eischen der maatschappij, door
den evolutionist beschouwd wordt als noodzakelijke voorwaarde
voor iedere verdere ontwikkeling der moraal, terwijl zijn tegenstanders in hun zelfgenoegzame bewondering hunner alleen
ware en alleen volmaakte zedeleer slechts met moeite en door de
eischen der praktijk daartoe gedwongen, afwijkende meeningen
zullen tolereeren, het bestaansrecht van de dwaling, zooals
men het wel eens genoemd heeft, zullen erkennen.
Het elimineeren van moreel niet of onvoldoend ontwikkelde
individuen verder, waarvan het bestraffen en onschadelijk
maken van misdadigers b.v. een gedeelte uitmaakt, is voor
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den evolutionist de bestaansvoorwaarde, de eerste eisch zijner
moraal, terwijl het door de godsdienstige moraal door een
beroep op een bizondere openbaring slechts schijnbaar, door
de abstract-wijsgeerige in het geheel niet gerechtvaardigd kan
worden. Dit is behalve de reeds genoemde een nieuw voordeel van de evolutionistische moraal, het laatste, dat ik hier
wensch te bespreken.

II.
MAX STIRNER.

Bij alle punten van verschil stemmen evenwel de godsdienstige, de abstract-wijsgeerige en de evolutionistische moraal
in één zeer fundamenteele eigenschap overeen. Zij beschouwen
nl. het geven van zedelijke voorschriften en het bestaan van
zedelijke gevoelingen als feiten, die bij een wetenschappelijke
behandelingswijze ongetwijfeld verklaard moeten worden, maar
die men, omdat het nu eenmaal feiten zijn, niet kan wegredeneeren. In haar wanhoop een voldoende verklaring te geven
moge de godsdienstige moraal haar toevlucht nemen tot bizondere openbaringen ten opzichte der moraal en tot het geloof
daaraan en de abstract-wijsgeerige tot het poneeren als oorspronkelijk gegeven van datgene, wat men wil verklaren ; geen
van beiden denkt er één oogenblik aan uit haar onvermogen
tot verklaring te concludeeren tot het niet-bestaan der feiten,
die men wil verklaren. Al deze drie richtingen in de moraal
staan dus tegenover een vierde richting, welke deze conclusie
wèl trekt.
Het ligt voor de hand te onderstellen, dat afzonderlijke
individuen door de onmogelijkheid om de zedelijke voorschrif
ten en gevoelingen en vooral het plichtgevoel logisch te rechtvaardigen herhaaldelijk tot die conclusie zijn gekomen. In de
litteratuur echter trad zij voor het eerst duidelijk en in al haar
consequenties op in een allerzonderlingst boek getiteld »Der
Einzige und sein Eigentum" verschenen in 1 844, welks schrij-

ver Kaspar Schmidt zich achter den pseudoniem Max Stirner
verborg. Toen het uitgegeven werd, door enkele philosophen
besproken, maar overigens vrij wel onopgemerkt, heeft het
boek eerst in onzen tijd meer algemeen de aandacht getrokken en is eerst in onzen tijd een school ontstaan, die onder
zijn invloed staat. Ik gebruik een in 1892 in Philipp'Reclam's
Universal Bibliothek verschenen en door Paul Lauterbach bezorgde uitgaaf.
Hoe ongewoon de door Stirner uitgewerkte denkbeelden
waren en voor velen nog zijn, blijkt wel het duidelijkst uit de
oordeelvellingen over zijn boek.
In een zeer verspreide geschiedenis der wijsbegeerte, die
van Ueberweg-Heinze, heet het een ironische karikatuur van
Feuerbach's kritiek van den godsdienst, ofschoon een opmerkzaam lezer overtuigd moet zijn niet alleen van den ernst,
maar zelfs van het fanatisme, waarmede Stirner zijn denkbeelden verdedigt.
Een ander beoordeelaar, niemand minder dan Eduard von
Hartmann, noemt het boek door zijn absoluutmaking van het
Ik de ware praktische consequentie van het subjectivistische
monisme van Fichte. De bedoeling van deze uitspraak is duidelijk, hoewel ze misschien wat raadselachtig klinkt voor lezers
ongewoon aan de philosophische terminologie. Onmiddelijke
kennis, zoo zegt men, hebben wij slechts van onze gewaar
wordingen. Daaruit bouwen wij de voorstelling op van een
wereld, waarvan wij zelf deel uitmaken. Maar van het bestaan
dier wereld onafhankelijk van ons zelf hebben wij geen enkel
bewijs. Wij hebben dus geen recht noch om het bestaan van
voorwerpen noch om dat van personen buiten ons, van onze
medemenschen, aan te nemen. Bestaan doet dus alleen het
Ik (het subject) met zijn gewaarwordingen en daaruit op gebouwde voorstellingen. Van daar de naam subjectivistisch monisme. Gewoonlijk noemt men deze denkwijze, die zich onder
allerlei vormen, meer of minder consequent, maar zonder groote
principieele verschilpunten, bij een groot aantal wijsgeeren
voordoet, wijsgeerig idealisme. Het is een algemeene meening,
een populair vooroordeel zou men het kunnen noemen, dat
door haar zoowel alle wetenschap als alle moraal onmogelijk
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wordt. Immers, zoo zegt men, hoe kan er sprake zijn van
kennis van voorwerpen, hoe van plichten tegenover personen
buiten ons, indien dievoorwerpen en die personen niet bestaan?
Dit is een kritiek van idealistische wetenschap en idealistische moraal zonder dat men de moeite doet zich in de idealistische denkwijze te verplaatsen. Zeer te recht komt de
Leidsche hoogleeraar Land in zijn »Inleiding tot de wijsbegeerte" tegen deze redeneering op en betoogt i), dat ook
voor den idealist de aard van wetenschap en moraal vrij wel
dezelfde blijft.
»Stellen wij," zoo zegt hij, »een Ik dat geheel alleen ware
met een gedroomde wereld, die weliswaar niet naar zijne
verkiezing maar naar van deze onafhankelijke wetten ware
ingericht en zich voor zijn bewustzijn meer en meer onthulde.
Voegen wij daarbij, dat er ook werkingen van hem zelven
schenen uit te gaan, zich aansluitende aan zijn willen, door
welke in die wereld het een en ander anders werd. Dan
ware dat Ik toch zeer wel in staat deze wereld tot voorwerp
van zijn onderzoek te maken, ten einde de hem voorloopig
onbekende wetten in haar op te sporen, mits hij een beweegreden had om daar moeite voor te doen. Indien hij nu verder
bevond, dat zijn eigene voorstelling van die wereld en inwerking op die wereld hem nimmer bevredigde, tenzij zij aan
zekere normen voldeed, dan zou zijn omgang met de standvastige elementen der zijns ondanks verdichte wereld geheel
het zelfde karakter dragen, als wanneer hij deze voor volstrekt
zelfstandig verklaarde. Immers voor hem, voor zijn bevinden
en zijne werkzaamheid ware al datgene zelfstandig, wat zich
als onvermijdelijk gegeven aan zijn waarnemen en nadenken
vertoonde, om het even wat het soms wezen mocht afgezien
van hetgeen hij er ooit van te weten kwam. Zelfs deze uiterste
graad van »idealisme" bracht dus in de wijze van doen van
het natuuronderzoek en de verdere wetenschap, in het belang
dat wij bij de waarheid hebben, en in het bestuur van ons
leven, geene de minste verandering. Tenzij men misschien 2)
i) Pag. 92 en 93.
Met Stirner. (Noot van Prof. Land, waaruit schijnt te blijken, dat ook hij
Stirner voor een idealist houdt).
2)
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een Ik zonder gehechtheid aan normen verdichten i) wil, een
ander Ik dan wij bij ervaring kennen ; doch ook de kansrekening, waaraan dat wezen in het beste geval zijn richtsnoer
hebben zou, bleef dezelfde, hetzij de werking eener zelfstandige wereld of de geregelde loop zijner gewaarwordingen hem
het lief en leed aanbracht, dat hem alleen belangrijk scheen.
Het is dan ook historisch, dat Johann Gottlieb Fichte, voor
wien alles in het Ik zijn eigene daad is, en het zoogenaamde
Niet-ik slechts beperking der oneindige werkzaamheid van het
Ik door zich zelven, niettemin de bestemming des menschen
in de samenleving zoekt in volmaking van anderen door op
hen als op vrije wezens terug te werken."
Dat wil zeggen : Fichte erkent het feit der zedelijkheid en
der moraal en komt daardoor niet in strijd met zijne idealistische beschouwingswijze, en omgekeerd; Max Stirner kan, als
hij consequent is, zijn ontkenning van alle moraal niet motiveeren met zijn idealisme.
Het merkwaardige van de zaak is, dat hij dit ook niet doet
en dat het idealisme van Stirner niet anders bestaat dan in de
verbeelding van Von Hartmann. Waarschijnlijk heeft de onmogelijkheid, waarin hij met zoovele anderen verkeerde, om zich
voor te stellen, dat iemand alle moraal ontkent, hem naar een
logische motiveering hiervan doen zoeken en heeft toen zijn
ongegronde meening, dat uit consequent idealisme ontkenning
der moraal volgt, hem de conclusie doen trekken, dat Stirner,
die de moraal ontkent, een consequent idealist moet geweest zijn.
Dit nu blijkt niet uit zijn boek. Mij ten minste is het onmogelijk geweest daarin één enkel bewijs van zijn idealisme te
vinden. Wèl heb ik herhaaldelijk uitspraken gevonden, die
doen vermoeden, dat hij de idealistische denkwijze niet is toegedaan. Zoo b.v. op pag. 399: »Het gedachte is even goed
als het niet-gedachte ; de steen op de straat is en mijn voorstelling van hem is ook." Dit moet, dunkt mij, beteekenen,
dat de steen iets anders is dan mijne voorstelling er van. En
op een andere plaats, 2) zijn tegenstanders, de mannen van
i) Naar mijne meening heeft Stirner zulk een Ik niet verdicht, maar zooals we
later zullen zien, gevonden in zich zelf.
2) Pag. 46.
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den godsdienst en van de abstracte wijsbegeerte toesprekende
zegt hij : »Zie naar de dingen in de nabijheid en naar die in
de verte ; u omgeeft overal een wereld van spoken : gij hebt
altijd verschijningen of visioenen. i) Alles, wat u verschijnt,
is slechts de schijn van een daarin wonenden geest ; het is
een spookachtige verschijning (verschiinsel); de wereld is voor
u slechts een wereld van verschijningen (verschijnselen), waarachter de geest werkzaam is (sein Wesen treibt). Gij ziet
geesten."
Indien voor den hier aangesproken tegenstander de wereld
slechts een wereld van verschijningen of verschijnselen is,
schijnt daaruit te volgen, dat zij voor Stirner iets meer is, en
dat Von Hartmann zich dus niet alleen vergist, als hij Stirners
denkwijze in de moraal van zijn idealisme wil afleiden, maar
ook zelfs dan, als hij Stirner onder de idealisten wil rekenen.
In onzen tijd echter zijn de denkbeelden van Stirner minder ongewoon geworden. Wij zien bij de anarchisten van de
daad de practische ontkenning van de moraal. Waarom ons dan
langer te verbazen over de theoretische 2) ontkenning daarvan
bij Stirner ? Er bestaat voor ons dus geen reden meer om de
voor de hand liggende en in zijn boek herhaaldelijk vrij duidelijk aan den dag komende verklaring zijner denkwijze voorbij
te zien en naar verder afliggende verklaringen te zoeken. En
deze voor de hand liggende verklaring is die, welke ik boven
gegeven heb.
Stirner zag in, dat noch de godsdienstige, noch de abstractwijsgeerige moraal een verklaring der zedelijke voorschriften
en gevoelingen kon geven. De godsdienstige moraal is gebaseerd op het geloof en wie dat mist, zooals Stirner, kan
i) Stirner maakt hier misbruik van de dubbele beteekenis van het woord
Erscheinung: verschijning en verschijnsel.
2) Hoeveel sympathie Stirner zou gehad hebben voor de wijze van doen der
anarchisten blijkt herhaaldelijk uit plaatsen als de volgende (pag 178) : »De kritiek' (bedoeld wordt een geschrift van Bruno Bauer) »beweert b.v. wel, dat ;
vrije kritiek, over den staat zou kunnen zegevieren, maar zij waarborgt zich te
gelijk tegen een verwijt, dat haar door de regeering van den staat gedaan wordt,
dat zij willekeur en onbeschaamdheid is ; zij meent dus, dat willekeur en onbeschaamdheid niet zouden kunnen zegevieren, dat slechts zij het zou kunnen. Het
omgekeerde is waar: de staat kan slechts door onbeschaamde willekeur werkelijk
overwonnen worden.''
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van haar niet langer een aanhanger zijn zonder er nog van
te spreken, dat zij ook voor geloovigen haar moraal niet verder kan verklaren. Maar ook de abstract-wijsgeerige is niet
in staat de zedelijkheid te motiveeren ; zij is ook genoodzaakt
haar toevlucht te nemen tot het geloof, tot het poneeren als
oorspronkelijk gegeven, zooals ik boven zeide, van hetgeen
verklaard moet worden. Daarom stelt Stirner haar gelijk met
de godsdienstige moraal. Zie, hoe hij gaat doordraven, als
hij dit beweert. 1)
»Men lette er op," zegt hij, »hoe een »zedelijke" zich gedraagt, die tegenwoordig dikwijls meent met God afgedaan
te hebben en zich losmaakt van het Christendom, omdat het
dood is : (das Christenthum als eine Verlebtheit abwirft !) Als
men hem vraagt, of hij er ooit aan getwijfeld heeft, dat een
huwelijk tusschen broeder en zuster bloedschande is, dat de
monogamie het ware huwelijk is, dat piëteit een heilige plicht
is enz., dan zal een zedelijke huivering over hem komen bij
de voorstelling, dat men zijn zuster kan trouwen enz. En
vanwaar deze huivering ? Omdat hij aan de zedelijke geboden
gelooft. Dit zedelijk geloof wortelt diep in zijn borst. Hoezeer
hij tegen de vrome Christenen ijvert, zoo is hij toch zelf
Christen gebleven namelijk een zedeljk Christen. In den
vorm der zedelijkheid houdt het Christendom hem gevangen."
Er is zeker veel waars in deze gelijkstelling van het godsdienstig geloof met het zedelijke of, om de terminologie te
blijven gebruiken, die ik tot nog toe in dit opstel gebruikt
heb, in de gelijkstelling van het godsdienstig geloof met de
zedelijke gevoelingen en de neiging om aan de zedelijke geboden te gehoorzamen 2). Maar er zijn ook zeer belangrijke
punten van verschil tusschen deze beide dingen.
In de eerste plaats is het hoogst twijfelachtig, of men ze
als feiten met elkaar kan gelijkstellen. Ik wil niet ontkennen,
dat er een zeker aantal geloovigen gevonden wordt, bij wie
het godsdienstig geloof niet alleen een met den mond beleden,
maar door de daden weersproken overtuiging is, niet alleen
i) Pag. 57.
Ik zal in het vervolg voor het gemak en ter wille van de kortheid van
zedelijk gevoel spreken.
2)
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een meegaan met de traditie of een toegeven aan den invloed der omgeving, maar ook een levend gevoel, dat zijn
invloed laat gelden op alles, waarmede het in verband staat,
maar ik ben toch van meening, dat in onzen tijd het aantal
van dergelijke geloovigen betrekkelijk gering is, terwijl ik aan
den anderen kant van gevoelen ben, dat er in onze maatschappij slechts weinige ontaarde individuen gevonden worden, bij welke de zedelijke gevoelingen geheel ontbreken.
Men treft deze gevoelingen zelfs veel meer aan dan men uit
de woorden der menschen zou vermoeden, zoodat een nominale ontkenning van den een of anderen zedelijken plicht vrij
dikwijls gepaard gaat met de feitelijke inachtneming daarvan.
Maar dit daargelaten. Al is het godsdienstig geloof een veel
zeldzamer voorkomend feit dan het zedelijk gevoel, het is
toch een feit en de evolutionist zal het dus niet ontkennen,
maar trachten te verklaren. Op deze verklaring wilde ik als
tweede punt van verschil de aandacht vestigen. Het is ongetwijfeld waar, dat er omtrent die verklaring nog geen overeenstemming is verkregen, evenmin als omtrent die van het
zedelijk gevoel. Zooveel echter staat vast dat er, als men de
verklaring van het geloof door het geloof uitsluit, twee verklaringen zijn, waarvoor de meeste en de beste argumenten
aangevoerd kunnen worden n.l. die, welke het godsdienstig
geloof afleidt uit verpersoonlijking van en vrees voor de
natuurverschijnselen met de daaruit volgende aanbidding van
deze verschijnselen, en die, welke het afleidt uit het geloof
aan en de vrees voor geesten en de daarmede gepaard gaande
vereering der dooden. Beide oorzaken nu hebben in onzen
tijd grootendeels opgehouden te werken en de evolutionist
meent dus in zijn recht te zijn, als hij tengevolge daarvan
een toenemend verval van het geloof verwacht. En deze verwachting wordt door de feiten bevestigd.
De oorzaken van het ontstaan van het zedelijk gevoel
daarentegen : de grootere intellectueele ontwikkeling der menschen met de daaruit voortvloeiende betere en levendigere
herinnering van vroegere daden en van de omstandigheden,
die er aan voorafgingen en op 'volgden ; en de eischen, welke
de maatschappij, waarin men leeft, aan ieder individu stelt
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met de daaruit voortvloeiende voordeelen in den strijd om
het bestaan voor individuen met een goed ontwikkeld zedelijk gevoel ; deze oorzaken blijven met onverminderde, ja met
voortdurend vermeerderende kracht doorwerken. Daarom
verwacht de evolutionist in de toekomst geen verzwakking,
maar versterking van het zedelijk gevoel. Met de gelijkstelling
van godsdienstig geloof en zedelijk gevoel, zooals Stirner die
wil, gaat hij dus niet mede, ofschoon hij gaarne erkent, dat
zij als gevoelingen d.i. als niet voor volledige motiveering,
maar wel voor verklaring vatbare toestanden van den menschelijken geest en dus ook als feiten gedeeltelijk met elkaar
gelijk gesteld kunnen worden. Men kan zeggen, dat het godsdienstig geloof een der zedelijke gevoelingen van het verleden is en dat het in den strijd om het bestaan reeds voor
een groot gedeelte overwonnen is en hoe langer hoe meer
volkomen overwonnen zal worden i).
Vraagt men den evolutionist verder, waarom Stirner tegen
deze gelijkstelling geen bezwaar had, dan kan hij daarvoor
geene andere oorzaak vinden dan deze, dat het zedelijk gevoel bij Stirner werkelijk ontbrak evengoed als het godsdienstig geloof. Hij komt dus tot de conclusie, dat dezelfde
oorzaken : erfelijkheid en opvoeding, verstandswerkzaamheid
en invloed der omgevende maatschappij, die bij zoo goed als
alle individuen voldoende zijn om een elementair zedelijk gevoel te doen ontstaan, daartoe bij Stirner de macht niet
hadden. Deze conclusie strookt volkomen met het oordeel
door den laatsten uitgever van zijn boek neergeschreven in
de inleiding daartoe 2) »Spencer," zegt hij, »wil de moraal
seculariseeren, goed en kwaad een wetenschappelijken grondslag geven, het ledig, dat het verval der bovennatuurlijke
moraal veroorzaakt, door een natuurlijke aanvullen. Deze
laatste bestaat voor Stirner niet. De bovennatuurlijke moraal
laat voor hem bij haar verdwijnen geen aan het leven vijandig ledig achter."
Wanneer deze verklaring van de ontkenning der moraal
i) Zie van dit artikel pag. 9.
Pag. 4.

2)
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door Stirner juist is, begrijpen wij te gelijk, hoe het komt,
dat zij niet veel vroeger uitgesproken en eens uitgesproken
niet door een veel grooter aantal personen nagesproken werd.
Men heeft het godsdienstig geloof verloren, men ziet verder
in, dat dit, zelfs als het aanwezig is, geen verklaring van de
moraal kan geven en dat de abstracte wijsbegeerte daartoe
evenmin in staat is en men begrijpt eindelijk, dat de moraal
veel te samengesteld is om als een oorspronkelijk gegeven
in den menschelijken geest beschouwd te worden. Waarom
leidt nu deze wanhoop een verklaring te vinden, terwijl men
inziet, dat een verklaring noodig is, niet tot verwerping der
moraal ? Om geen andere reden, dunkt mij, dan omdat het
zedelijk gevoel in weerwil en onafhankelijk van dit alles blijft
bestaan en omdat het zich aan ons bewustzijn opdringt als
een feit, waaraan we door redeneering niets kunnen veranderen. En met het zedelijk gevoel blijven ook zedelijkheid en
moraal ongedeerd.
Dit is een sterk argument voos de onafhankelijkheid der
zedelijkheid van alle godsdienst en wijsbegeerte en daardoor
te gelijk een argument tegen de godsdienstige en abstractwijsgeerige moraal en voor de evolutionistische, omdat deze
alleen een verklaring geeft van het ontstaan der moraal onafhankelijk van alle geloof en van alle redeneering.
Maar keeren wij tot Stirner terug. Wij zagen, dat wij zijn
boek niet moeten beschouwen als een karikatuur, maar als
de ernstig gemeende uiting en uitwerking zijner denkwijze;
dat verder deze denkwijze, zijn ontkenning der moraal, geen
gevolg is van de wijsgeerige beschouwingswijze, die idealisme
genoemd wordt, maar van het ontbreken bij hem van het
zedelijk gevoel, een gevoel dat, hoe ook in inhoud verschillende, bij nagenoeg alle menschen gevonden wordt ; dat wij
dus bij hem de afwezigheid kunnen constateeren van een kenmerk, dat tot de vrij constante kenmerken der menschensoort
behoort.
Het is duidelijk, dat deze ontkenning der moraal slechts
betrekking heeft op hem zelf, omdat hij alleen bij zich zelf
het ontbreken van het zedelijk gevoel kan constateeren. Het
bestaan van de moraal in de maatschappij, waarin hij leeft,
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en van het zedelijk gevoel bij zijn medemenschen zijn zoo
opvallende feiten, dat Stirner er niet aan kan denken hun
bestaan te ontkennen. Laten wij zien, welke beschrijving
hij van deze feiten geeft, voor zoover zijn vrij verwarde
en onduidelijke manier van voorstellen dit toelaat. Het boek
van Stirner, 429 dicht ineen gedrukte bladzijden groot, is
inderdaad een lectuur om wanhopig onder te worden. Argumenteeren doet hij bijna nergens; het is één onophoudelijke
declamatie vol slechte beeldspraak, nu eens gezwollen, dan
weer plat, met ontelbare herhalingen en zeer weinig samenhang. Toch wil ik trachten door een serie van aanhalingen,
ontleend aan de plaatsen, waar hij het duidelijkst is, te staven, wat ik boven van hem gezegd heb.
Wij hebben gezien, dat hij godsdienstig geloof en zedelijk
gevoel gelijkstelt. De Godheid is voor hem een spook, dat in
de wereld rondwaart en zoo zijn de zedelijke gevoelingen
spoken rondwarende in het hoofd der menschen.
»Hebt gij wel eens een geest gezien ? vraagt hij i ). Neen,
ik niet, maar mijn grootmoeder. Ziet gij, zoo gaat het mij
ook. Ik zelf heb er nooit een gezien, maar mijn grootmoeder
struikelde er overal over, en uit vertrouwen op de eerlijkheid
van onze grootmoeder gelooven wij aan het bestaan van
geesten."
Op dit geloof aan geesten (hier gelijk aan spoken) berust
het godsgeloof, want 2)
»Wie aan spoken niet meer gelooft, die heeft slechts consequent verder te gaan in zijn ongeloof om in te zien, dat er
heelemaal achter de dingen geen afzonderlijk wezen verborgen
is, geen spook of wat zeer naïef ook wat het woord betreft
dezelfde beteekenis heeft geen geest."
»Maar er bestaan geesten," zegt men. »Zie rond in de
wereld en zeg zelf of niet uit alles een geest u aanblikt. Uit
de bloem, de kleine, liefelijke, spreekt de Geest van den
Schepper tot u, die haar zoo wonderbaar gevormd heeft, enz...
en uit de menschen spreken millioenen geesten 3). En al gaat
dit alles te gronde wat is er gelegen aan den ondergang
i) Pag. 45.

2)

Pag. 45. 3) Pag. 46.
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van deze zichtbare lichamen ? De geest, de onzichtbare blijft
eeuwig. Ja het spookt in de geheele wereld l"
Deze geesten, deze spoken nu zijn ons heilig, want zij zijn
ons vreemd en i)
»Vreemdheid is een kenmerk van het heilige. In al het
heilige ligt iets onheimelijks d. i. iets vreemds, waarin wij niet
volkomen te huis zijn. Wat mij heilig is, dat is mij niet eigen
en als mij b.v. het eigendom van anderen niet heilig was,
zou ik het voor het mijne aanzien en het mij bij gelegenheid
toeëigenen. 2) Heilig is dus het hoogste wezen 3) en alles,
waarin dit hoogste wezen zich openbaart en zal openbaren."
»Met de spoken," zegt Stirner verder 4) »komen wij in het
rijk der geesten, in dat der wezens."
»Wat in het heelal spookt en op mysterieuze, onbegrijpelijke wijze werkzaam is, dat is juist het geheimzinnige spook,
dat wij het Hoogste Wezen noemen. En dit spook te doorgronden, het te begrijpen, er de werkelijkheid in te ontdekken (het »bestaan Gods" te bewijzen) deze taak stelden
de menschen zich duizenden van jaren ; met de huiveringwekkende onmogelijkheid, met de afschuwelijke Danaïdenarbeid, het spook in een niet-spook, het onwerkelijke in iets
werkelijks, den geest in een volkomene en lichamelijke persoon
te veranderen daarmede martelden zij zich af. Achter de
bestaande wereld zochten zij het » ding op zich zelf", het
wezen; zij zochten achter het ding het onding ." 5)
» Het bestaan van wezens alleen 6) en van niets dan wezens
te erkennen, dat is godsdienst ; zijn rijk is een rijk van wezens
en van spoken.
»Maar door Christus was te gelijk de waarheid aan den dag
gekomen, dat de eigenlijke geest of het eigenlijke spook
-

i) Pag. 49.
2) Al weder een voorbeeld van het spelen met woorden, waarop wij stukken
voor andere doeleinden aanhalende, Stirner reeds tweemaal betrapten, nl. in het
misbruik, dat hij maakte van de dubbele beteekenis der woorden &scheinung
en Geist.
3) Pag. 5 0 . 4) Pag. 51.
5) Het is sterk Stirner in weerwil van een dergelijke uitspraak voor een wijsgeerig idealist uit te geven.
6) Pag. 52 en 53.
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de mensch is. De lichamelijke geest is juist de mensch ; hij
zelf is het huiveringwekkende wezen en te gelijk de verschijning van het wezen en het bestaan. Voortaan huivert de
mensch eigenlijk niet meer voor spoken buiten hem, maar
voor zich zelf. Diep in zijn borst woont de geest der zonde,
reeds de geringste gedachte (zelf een geest) kan een duivel
zijn enz. -- Het spook heeft een lichaam aangedaan, de God
is mensch geworden, maar de mensch is nu zelf het huiveringwekkende spook, waarachter hij zoekt te komen, dat hij tracht
te bannen en te doorgronden, dat hij tot werkelijkheid wil
maken en beproeft aan het spreken te krijgen ; de mensch is
geest. En aan dezen geest, aan dit spook wijst men zelfs
een bepaalde verblijfplaats in het lichaam aan."
»Maar niet alleen de mensch i ), alles spookt. Het hoogere
wezen, de geest, die in alles rondwaart, is te gelijk aan niets
gebonden en verschijnt slechts daarin. Spoken in alle hoeken.
Het zou hier de plaats zijn de spokende geesten te monsteren,
als zij niet in, het latere deel van mijn boek weer moesten
verschijnen om voor het egoïsme in damp op te gaan. Daarom
wil ik er slechts enkele als voorbeelden opnoemen om dadelijk
over te gaan tot onze houding tegenover hen.
»Heilig b.v. is voor alles de heilige geest, heilig de waarheid, heilig het recht, de wet, de goede zaak, de majesteit,
het huwelijk, het algemeen belang, de orde, het vaderland enz."
Zoo zijn voor Stirner alle zedelijke gevoelingen spoken,
geesten, heiligheden. Men kan zich voorstellen, hoe hij denkt
over de menschen (nagenoeg alle menschen volgens hem), die
zich door deze spoken laten beheerschen en vrees aanjagen z).
»Mensch, het spookt in uw hoofd. Gij beeldt u groote
dingen in en schildert u een geheele godenwereld uit, die
voor u bestaat, een geestenrijk, waartoe gij geroepen zijt, een
ideaal, dat u wenkt. Gij hebt een idée fixe.
» Denk niet, dat ik scherts of in beelden spreek, als ik de
menschen, die aan het hoogere hangen, en omdat de groote
meerderheid hiertoe behoort, bijna de geheele menschheid
aanzie voor werkelijke gekken, gekken in een gekkenhuis.
1)

Pag. 54.

2)

Pag. 55.
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»Wat noemt men dan een idée fixe ? Een idée, die den
mensch aan zich onderworpen heeft. Ziet gij aan zulk een
idée fixe, dat zij een dwaasheid is, dan sluit gij den slaaf
daarvan op in een krankzinnigengesticht. En is soms de geloofswaarheid, waaraan men niet twijfelen, de majesteit van
het volk, waaraan men niet raken mag, (wie het doet is een
maj esteitsschenner), de deugd, waartegen de censor geen enkel
woord moet toelaten te zeggen, opdat de zedelijkheid zuiver
bewaard blijve, zijn dit geen idées fixes ? Is niet al de onnoozele
praat, b.v. van onze meeste couranten, het gekakel van gekken, die aan de idée fixe der zedelijkheid, wettigheid, christelijkheid enz. lijden en slechts schijnen vrij rond te loopen,
omdat het gekkenhuis, waarin ze zijn, zoo groot is."
Ja, de zedelijken zijn nog erger gekken en zieken dan de
godsdienstigen, want i)
»Zij schepten het beste vet van den ketel van den godsdienst en verorberden het zelf en zitten er nu mee om de
daaruit ontstane klierziekte kwijt te raken."
Van deze krankzinnigheid nu, van deze ziekte, van deze
idées fixes heeft Stirner zich bevrijd en hij spoort alle andere
menschen aan er zich ook vrij van te maken. Maar daarom
-moeten zij de vrijheid niet tot een nieuw afgodsbeeld maken;
neen, ze moeten alleen letten op zich zelf, handelen volgens
iedere oogenblikkelijk bij hen opkomende neiging zonder zich
om iets anders te bekommeren. Dat dergelijke neigingen ook
onder de rubriek spoken vallen, daarom bekommert Stirner
zich niet.
Luistert, hoe hij zich ook tegen de vrijheid uitlaat en zijn
eigen meening daar tegenover stelt. 2)
»Wat hebt gij dan, als gij de vrijheid hebt, namelijk
want van uw stukken vrijheid wil ik hier niet spreken -- de
volkomen vrijheid ? Dan zijt gij alles, alles kwijt, wat u hindert, en er is misschien niets, dat u niet tenminste eenmaal
in uw leven gehinderd heeft en lastig is geweest. En ter wille
van wien wilt gij het dan kwijt zijn ? Ongetwijfeld toch ter
wille van u zelf, daarom, omdat het u in den weg staat 1
i) Pag. 59.

2)

Pag. 189.
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Indien iets u echter niet lastig, maar integendeel recht aangenaam was zooals b.v. de met zacht, maar onwederstaanbaar
geweld bevelende blik uwer geliefde dan zoudt gij dat niet
kwijt willen zijn, gij zoudt er u niet van willen bevrijden.
Waarom niet ? Weder ter wille van u zelf! Gij beschouwt u
dus als de maat van en als den rechter over alles. Gij laat
de vrijheid gaarne loopen, als de onvrijheid, de zoete liefdedienst, u behaagt ; en gij haalt u bij gelegenheid uw vrijheid
terug, als ze u beter begint te bevallen, verondersteld n.l.
hetgeen er hier niet toe doet, dat gij niet bevreesd zijt voor
zulk een ontbinding der vereeniging om andere redenen (om
godsdienstige b.v.)
»Waarom zoudt gij dan den moed niet hebben u werkelijk
geheel en al tot het middelpunt en tot de hoofdzaak te maken?
Waarom snakken naar de vrijheid, uw droom ? Zijt gij uw
droom ? Doet geen vragen aan uw droomen, aan uw voorstellingen, aan uw gedachten, want dat is alles holle theorie. Doet
vragen aan u zelf en vraagt naar u zelf dat is praktisch,
en gij wilt gaarne praktisch zijn. — Maar dan tracht de een
te vernemen, wat zijn God, (natuurlijk, datgene, wat hij zich
bij den naam God denkt, is zijn God) er van zal zeggen, en
een ander, wat zijn zedelijk gevoel, zijn geweten, zijn plichtgevoel daaromtrent bepaalt, en een derde rekent uit, wat de
menschen er van zullen zeggen en als ieder zoo zijnen
God ondervraagd heeft (de menschen zijn een even goede, ja
een nog steviger God dan de ingebeelde in de andere wereld:
vox populi, vox dei), dan schikt hij zich in den wil van zijn
Heer en bekommert er zich in 't geheel niet meer om, wat
hij zelf gaarne zou willen zeggen en besluiten. Daarom wendt
u liever tot u zelf dan tot uwe goden en afgoden. Brengt uit
u te voorschijn, wat in u steekt, brengt het aan den dag,
brengt u zelf tot openbaring."
Genoeg aanhalingen, naar ik meen, tot staving van alles,
wat ik in den aanvang van dit hoofdstuk omtrent Stirner gezegd heb. Van zijn verwerping der godsdienstige en abstractwijsgeerige moraal en van zijn concludeeren (al is het slechts
een schijnbaar concludeeren), dat men dus alle moraal moet
verwerpen. Tot staving verder van mijn bewering, dat het
6
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hem ernst is, als hij die meening uitspreekt en dat hij daartoe
is gekomen niet ten gevolge van zijn wijsgeerig idealisme,
maar omdat het zedelijk gevoel bij hem ontbreekt. Inderdaad,
als hij het woord zedelijkheid maar neerschrijft, begint hij op
de dolste wijze door te draven en zijn antipathie daartegen
maakt hem zoo verblind, dat hij niet eens meer inziet, dat
de oogenblikkelijke neigingen, welke hij tot richtsnoer der
menschelijke daden wil maken, tot de geheele menschelijke
persoonlijkheid in volkomen dezelfde verhouding staan als de
gedachten en voorstellingen, de zedelijke gevoelingen, waartegen hij zoo uitvaart ; mèt dit, wel is waar kleine, maar toch
niet onbelangrijke, onderscheid, dat de laatsten, ieder op zich
zelf beschouwd, een veel meer voortdurende werkzaamheid in
die persoonlijkheid vertegenwoordigen, dan de eersten, als
men ze ieder afzonderlijk neemt.
Wanneer ik hierop let, denk aan het onophoudelijk gebruiken van woordenspel in plaats van argumenten en bovendien in aanmerking neem, dat hij dit spelen met woorden, dit
dolle doordraven volhoudt door een geheel boek van 429
bladzijden heen, dan kan ik de gedachte niet van mij afzetten, dat het intellect van Stirner evenmin als zijn zedelijk
gevoel volkomen ongeschonden was.
Hij zou daarom niet verdienen, dat men zich met hem bezig
hield, wanneer niet in onzen tijd zijne denkwijze zich begon
te verbreiden en gedeeld werd door een tweetal personen,
wier bewonderaars en volgelingen vrij talrijk zijn en wier wijze
van denken en voelen daarom een verschijnsel is, waarmede
men rekenen moet.
Ik bedoel Ibsen en Nietzsche. Hen hoop ik in een volgend
artikel te bespreken.

HERINNERING.
DOOR

A. ALETRINO.

Voor Isaac Israèls.
Middags had ik hem ontmoet, op eens had ik hem wêergezien na jaren van elkaar zijn.
Ik kende hem al lang, van mijn vroegste jeugd, al van mijn
heel eerste schoolgaan. Hij was ouder dan ik, een groote jongen
tegen mijn schuwe opzien, later al een man voor mijn wonderend
liefhebben van zijn makkelijk praten uit een doen dat ver lag
buiten mijn eenvoudig zien. Langsamerhand was 't verschil van
ons geleefd hebben weggewischt in de groeiing van ons lichaam;
wij waren gelijk geworden voor elkaar, vrienden in onzen
omgang, waarin ik altijd bleef luisteren den ouden eerbied voor
zijn hooger zijn, een altijd wêerkomend gevoel dat ik de jongste
was, dat hij over mij stond in de veelgeweten wegvloeiing
van zijn woelig leven waar ik dezelfde was gebleven, klein,
burgerlijk, een jongen tegen zijn veel-doorleefde dagen.
Moeielijke tijden hadden voor hem opgestugd waarin hij bij
mij was gekomen om steun, een reeks donker-pijnende dagen had geduisterd door zijn leven waarin ik had geholpen,
moeielijk lichtend een têer-helderend schijnsel van vèrbelovende
vrede ; een langen tijd was ik de eenige geweest die naast
hem had gestaan, beurend de diep-drukkende zwaarte van zijn
zwakkend bestaan. En wij waren uit elkaar gescheiden, weg
in den onrustigen gang van het leven ; dan waren er jaren
heengelijkt over ons voortgaan, wij hadden elkaar wêer ontmoet, hij altijd dezelfde, gebonden aan zijn mêe-geboren ongeluk,
buigend onder de nooit-stillende pijning van zijn mislukkend
leven, ongemerkt opziend tegen mijn schamend goed-gaan door
de hazard-speling van 't bestaan.
'S
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En wêer waren wij weg gegaan van elkaar en wêer waren
wij terug gekomen, ouder telkens ziende onze vriendschap,
dichter voelend de ernstige liefde van ons lang met elkaar
zijn. Er waren lange jaren heen-gevloeid over ons wêerzien,
nu en dan had ik eens iets van hem gehoord, nu eens van
hem zelf, altijd haastige, kort geschreven berichtjes, even gebroken uit zijn altijd-bezig-zijn, dan wêer van vreemden die
hem kenden, onbegrepen ziende zijn niet-anders kunnen door
het leven. Toen een heel langen tijd dat ik niets van hem
wist, ik wist niet eens waar hij was, 't was of ik hem had
vergeten in de wisselende kleuring van mijn dagen ; soms zag
ik hem even opstaan voor mijn oogen, herinnerend in mijn gedachten den tijd dat we samen waren en dan was hij wêer
weg uit mijn denken, lêeg weggedekt achter de jachtende
moêheid van het doen om mij heen.
Plotseling prikte 't in mijn hooren dat hij in 't land
was, dat er iets met hem was gebeurd, iets ergs, precies
wist niemand 't en ook dat hooren vaagde heen achter een
ongemerkt stilzijn over zijn doen, niet lettend zijn kleine
mêezijn in de groote onverschilligheid van alles rondom. En
hij was wêer een ongeweten langen tijd weg geweest uit mijn
denken, heengeschemerd achter het onbekende van zijn leven,
niet wêerkomend dagen en maanden achtereen in mijn herinnering na 't korte hooren van wat er met hem was gebeurd.
Op eens had ik hem 's middags gezien, herkennend zijn
oud geweten gang, plotseling voelend opslaan in mijn binnenste
een weeke vreugd van langgeleden herinnering. En ik was
tot hem gegaan, vaag denkend aan wat ik had hooren mompelen ver geleden, alleen voelend een lievenden drang met
hem te zijn, helpend als vroeger zijn smartgang door het leven,
steunend zijn neerbuigend hoofd dat ik zag rechtstaren op den
grond voor hem uit, loopend tusschen de menschen in een
onbewust voorbij gaan van mij die hem liefhad.
Wij waren voortgeloopen, naast elkaar gaande als vroeger, langzaam zwijgend na de plotseling-vele kruising van
vragen, vreemd voelend het wêerzijn in• ons leven waarachter
de jaren lagen, onverschillig heen, ongemerkt weggeschemerd
over alles wat gebeurd was.
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't Was of er iets tusschen ons scheidde, iets ongewoons,
een vaag gevoel dat hinderde ons uitspreken zooals vroeger,
een têer, voorzichtig-stillende herrinnering die we wisten en die
we moesten langs-spreken vrezend een kras-scheurend pijnen
in ons lief-willend wêerzijn. Even had hij 't aangezucht, droomsoezend zijn vragen star voor zich uit, kort sprekend in ons
stilgaan : »Wij moeten een anderen weg loopen, een rustigen,
ik kan niet langs die drukke straten".
Nu van avond was hij bij me gekomen, voor mij staande
in de schrikkende verwondering van mijn denken aan 's middags, gewoon doende als jaren vroeger ; ik zag hem zitten
nog altijd met zijn langgekende beweging, vullend door zijn
terug-zijn den grooten tijd die weg was tusschen den laatsten
keer dat hij bij mij was geweest en nu.
Wij zaten voor de wijd-staande tuindeuren, kijkend naar den
zomeravond die langsaam wegsliep aan den têerblauwen hemel,
zacht zwevend een kalmdekkende rust over de indonkerende
struikgroepen in den tuin, stompend naar de hoog-strakkende
lucht de toppen der onbewegelijke boomen.
Rondom op de velden stond een zacht-wevende avond,
poederend een fijn-trillenden schemer over de aarde, langsaam
schuivend achter de donkerende opzwijging van de nacht de
lichtende verte, één-vloeiend de kleurloose lichteloosheid tot
een beweegloos opstaande donkerte, fluweel-innigend onder den
stillen nacht. Door de om-ruischende luidloosheid fluisterden
menschenstemmen in de tuinen naast ons een weeken klank,
kort-brekend onder de dichte blad-donkerte boven ons hoofd,
geheimzinnig toonend zonder richting, langsaam weg-levend
onder de lager staande avond.
Ongemerkt dachten wij weg in onze eigen gedachten, soezend
voor ons uit naar den zacht-omzuchtenden nacht, moê-gesproken
in de lange terug-vraging der tijden die voorbij waren. Als
van middag had ik 't wêer gevoeld dat vreemde onzegbare;
een vaag, duister-dringend iets dat tusschen ons beide geheimzinnigde, iets dat wij om-spraken in ons zeggen, een donkerstaande schuwheid, een moeielijk te zeggen gebeurd-zijn, een
tijd die wij beide voelden, telkens gedrongen er heen, wetend
wat rondwoelde in ons lêege zwijgen, telkens voelend onzen
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wil daarover te spreken en wêer weg-pratend er van af met
een vaag-voorgevoelden angst.
Stiller zweefde de nacht, dieper innigend den weeken weemoed
der vaag-wevende geluiden, hooger opzettend de breede wijking
der dicht-voelbare donkerte.
Toen, achteroverleunend in zijn stoel, kijkend naar den
hoog-starrenden hemel begon hij op eens te spreken, herinnerend aan zich zelf wat rond-ging in zijn denken, zeggend
zijn woorden naar mij heen zonder klank, kleurloos in de
moewe losvalling van zijn kracht-gehouden smart:
» Twee jaar ben ik er geweest. Twee lange jaren, een vreemde,
lêege tijd zonder scherp-staande herinnering, een lange, grijsvloeiende gelijkheid kleurloos-stil, zonder deeling, zonder wisseling, zonder een enkel na-luidend daguur, zonder één naklinkende gedachte in de lauwe voorbij-sluiping der dagen.
't Begin zal ik altijd blijven voelen, een reïing ellendig-geleefde weken, lichteloos van verdriet, zeurend dag na dag één
zelfde ding dat op-schokte met mijn wakker worden 's morgens,
dat na-moeide tot vreemd-zoekende beelden bij mijn slapen gaan.
Een mat-ellendende tijd, dagen die altijd zullen huilen in mijn
herinnering, uren die altijd blijven schrijnen in het nooit vergeten mijn moewe gang door die wij d-wrangende pijn-donkerte.
Ik had die vrouw lief, maar weet je ik had haar lief zooals nooit
iemand kan liefhebben geloof ik. Ik wist wie ze was, ik wist
wat ze was, ik wist dat ze al jaren lang gedwaald had van
bordeel naar bordeel, dat ze jaren geleefd had met dan eens
dien en dan wêer een anderen man, ik wist dat ze op 't eind
liep, weggeschroeid haar vroeger mooi in de wilde hel van
haar leven, wreed-gegroefd haar huid met scherp vorende
lijnen van moew-geleefd zijn, ik wist dat ze niet van me hield
dat ze nooit van iemand had gehouden, dat zou ze niet kunnen,
ik wist dat ze me voorloog zooveel ze kon en ik hield van
haar, hoog, een pijnende liefde die me haar hond liet zijn
zonder anders voelen dan haar wil, willoos wegtrappend mijn
eervoelen, lachend mijn man zijn, alles wegduizelend naar haar,
haar ziende alleen in den onverschilligen gang van alles om
mij heen. Waarom hield ik zooveel van haar ? 't Was geen
lust om haar te hebben, ik heb haar nooit gehad, 't was een
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groot ruim-omhangend gevoel, een droomgezicht, een gouden
droom, een smart-willen te martelen voor een goed-lievend
woord uit haar mond, een razernij altijd geknield te liggen
voor haar, de tranen te genieten die ze wreedde op mijn
denken, gelukkig haar te mogen zien, te leven in de geur
die waasde van haar lichaam, mijn smart troostend in 't aanraken van iets dat van háár was. Soms dacht ik dat ik krankzinnig zou worden Ik heb haar alles gegeven wat ik kon,
ik heb gegeven telkens meer aan haar onstilbaar vragen, ik
heb mijn naam, mijn voelen, alles heb ik haar weggegeven
alleen om met haar te mogen zijn en haar te hooren en te
zien. Als ik nog denk aan die avonden die ik door-vloekte,
avonden die ze me niet kon of wilde bij zich, die lange uren
die ik heen-en-wêer liep onder haar raam te wachten tot ik
bij haar mocht komen. Dikwijls wachtte ik voor niet en dan
te weten dat ze met een ander was 1 Ik had me tot alles
willen verlagen, ik had alles toegestemd, alles goed gevonden
wanneer ze me had willen houden zooals al die maanden.
Maar toen ik geen geld meer had, toen ik haar niets meer
kon geven, wilde ze niet meer dat ik kwam. En dat heeft
me razend gemaakt 1 Ik wilde niets hebben van haar, ik vroeg
nooit iets, alleen dat ik bij haar mocht zijn. Ik ben van haar
heengebleven dagen achtereen en ben weêr als een geslagen
hond terug gekomen ; ik heb haar uitgescholden voor alles
wat gemeen was om mezelf pijn te doen en alles voor goed
uit te maken voor me zelf; als je dat alles tegen een vrouw
zegt moet je al heel diep zijn gezakt om dan wêer met haar
te willen zijn. Ik ben wêer terug gekomen, lam, machteloos,
nêergeslapt van ellende.
Ik kon niet zonder haar 1 Wat er toen dien éénen avond is
gebeurd tusschen ons weet ik niet meer precies, ik ben bij
haar gekomen na dagen beroerdheid om haar te bidden met
me te willen zijn zooals vroeger ; hoe 't toen is gebeurd, ik
weet 't niet, 't was of ik blind was, of alles voor me was
als een mistige grijsheid, 't was iets dat niet meer kon laden
op mijn smart, na al die weken dat ik had geleden.
Op straat zag ik 't op eens scherp staan voor mijn oogen
dat ik haar had willen wurgen, ik zag haar leunen op de
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sopha, achter-over bleek-liggend, met haar armen die slap-gleden
langs haar schoot. 't Was of er een akelig moewe rust nêer
was geslagen op mijn denken, iets kleurloos lêegs, een mattende stilte in mijn hoofd, ik zag vaag alles om mij heen,
zonder begrijpen, alleen luisterde ik 't voortdurend zeurend : ze
is dood, ze is dood.
Waar ik dien nacht ben geweest weet ik niet, ik heb geloopen
door de straten, een vreemde, grillende stad, willoos met regelmatige stappen ; 's morgens toen 't licht werd stond ik voor
mijn huis. Ik ben naar mijn kamer gegaan, heb mijn boel
in orde gebracht, ik wist dat ze me zouden komen halen;
ik heb tijden zitten wachten, altijd moesoesend die ééne gedachte.
En toen was ik wêer op straat en liep weêr als dien nacht
met mijn regelmatigen stap, wezenloos, 't was of ik alles zag in een
vagen mist, zonder herinnering, zonder scherp beeld, alleen
diezelfde gedachte voor mijn denken, ze is dood, ze is dood.
Waar ik ben geweest dien heelen dag kan ik- niet begrijpen, ik heb een schemerend visioen dat ik onder boomen liep,
hooge boomen met een week-vochtende schaduw op den grond,
met ronde, speel-schuivende zon-lichtjes, ik zie schemerig in
mijn voorbijgaan vrouwen zitten naast elkaar, met kinderen
die voor mijn stappen liepen ; daarna is weer een langen tijd
weg ; plotseling zie ik wêer in mijn herinnering een plein,
scherp-wittend onder de hoog-blikkende zon, menschen-dwarrelen om me heen, ik heb ergens gezeten voor een open
venster iets drinken, waar weet ik niet.
En wêer een langen tijd niets, een egaal, grijs :vlak in mijn
denken. Ik heb een tijd staan kijken naar schuiten die werden
uitgeladen, tusschen heen en weer haastende mannen, weggedrongen telkens door hun loopen, 't is een heldere plek in
mijn hoofd. Rare dingen die me bij zijn gebleven, een van
die mannen had een vreemde muts op van helrood papier,
meer herinner ik me niet. Ik heb met een kennis staan praten,
nog zie ik zijn gezicht, vaag achter een mistend waas en hoor
zijn stem, die ver-klankt uit een wolkend weg-zijn en mijn eigen
stem die diep-praatte uit mijn hoofd woorden die willoos gingen
door mijn mond ; ik heb nooit kunnen weten wie 't is geweest
of waar en wat wij hebben gesproken.
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't Moet laat op den dag zijn geweest, ik voelde wetenloos
een zwaar-hangende moêheid op mijn lijf die mijn voortgaan
neêrtrok, die mijn stappen loom-sleepte en die telkens mijn
voeten stootte in mijn suffenden droomgang.
Op eens stond ik weer voor mijn huis ; denkeloos was ik
er gekomen ; willoos, uit gewoonte ging ik naar mijn kamer. En
toen zag ik ze opstaan voor mijn oogen, gekomen om me te
halen, ik wist voor ze iets zeiden dat zij 't waren. Ik ben dadelijk
met ze weggegaan, alleen heb ik ze verzocht niet naast me te
loopen, ik zou niet vluchten. Dat hebben ze gedaan, ze liepen
aan de overzij van de straat. Alleen toen we in een drukke
buurt kwamen voelde ik ze plotseling dicht achter me, ik zag
ze niet maar ik voelde dat ze vlak bij me liepen. Ik weet nog
wel dat 't me was of iedereen kon zien dat wij bij elkaar
hoorden en dat ze op mij pasten ; 't verwonderde me dat niet
iedereen terugkeek uit zijn loopen om ons na te denken. Veel
kon 't me niet schelen. 't Was of er een wijde, rustend-heldere
kalmte over me heen was gekoeld zoodra ik wist dat ik gevangen was. In de ernstig-slapende schaduw waar we liepen
voelde ik een neêr-mattende berusting drijven over mijn denken,
een los-slappende wegpijning van mijn moê geduizeld denkwoelen, een weghelderen van de wazige moeielijking waarin ik
had gesuft, waarin heen en weêr die eene moê-borende gedachte,
teemde onder 't terug-spreken in mijn hoofd van die zelfde klankloos-zeggende woorden. In mijn duidelijkend soezen zag ik heel
vèr staan wat dien nacht en dien langen dag geschroeid had voor
mijn oogen : zij is dood, eindeloos ver, bleek in een onbegrepen
voorbij zijn, terwijl ik met moeite zocht de boring die geschrijnd had in mijn beeldlooze herinnering.
Daarna een lang zitten op een politie-bureau over iemand die
me altijd maar vroeg en die ik antwoordde onder 't denken aan
iets anders, terwijl ik uit 't venster keek, telkens wegsoezend als
hij opschreef wat ik had gezegd naar wat er gebeurde buiten op
straat, met de vreemde telkens terug-staande gedachte dat die
menschen daar niet wisten dat ik hier zat, dat die heele stad
voortging met al 't kleine doen van ieder alleen, dat ik
zelf, ook zoo geloopen had tijden lang, voorbij die gracht;
misschien had toen ook zoo iemand zitten staren uit 't ven-

ster, En dan weêr een vraag en weêr was ik terug in
de wezenlijking van mijn leven; dan soesde ik weêr heen naar
't vreemde om mij heen, hoe 't er daar wel zou uitzien op
een stillen Zondag of 's avonds.
Toen 't donker was ben ik in een rijtuig gebracht met weêr
twee andere mannen die meêgingen, waarheen zeiden ze niet.
Trouwens den heel langen weg hebben ze niets gezegd. 't Was
zoo vreemd dat rijden door die hel-lichte straten, met iedereen
die in 't rijtuig keek alsof ze wisten dat ik werd weggebracht
en ieder me herkende.
Eerst dacht ik dat ik naar de gevangenis werd gebracht
maar onder 't rijden zag ik dat 't moest zijn naar 't huis van
voor-arrest.
Dat is een beroerd oogenblik geweest toen ik daar op de
slaapzaal kwam, waar ik moest loopen tusschen twee rijen
bedden om 't mijne te vinden, tusschen die verwonderd starende oogen van onbekende koppen die ik zag schemeren in
het half-licht van een kleine gasvlam. Toen was 't voor 't eerst
na die lange uren dat ik 't naar mijn keel voelde wringen
om uit te snikken van ellende, van moeheid, van weggevallen
kracht, een lang-opgestijfde zenuw-strakking die plotseling inslapte tot een machteloos dood-willen zonder denken, zonder
voelen van die vaag-woelende beroerdheid kleurloos, zonder
scherpte, die lijnloos een wijde duizeling van lêegte weefde
in mijn hoofd.
Ik ben daar maar een paar dagen geweest, 't was er niet
uit te houden. 't Was verschrikkelijk, dat niet meer een heer
zijn, 't weg moeten houden van je voelen en gewoon zijn
anders te denken, 't moeten meedoen in 't lagere van die
atmospheer die ongewoon is voor een uitgezenuwd leven van
dagen ellende.
En toch 't verschil in stand dat er nog daar is. Den eersten
morgen die ik er was moest ik als alle anderen meê werken,
een werk dat ik niet gewoon was, dat ik nooit had gedaan.
Op eens komt een van die lui naar me toe en zegt : hou
maar op jij, je kent 't niet, dat is geen heerewerk, ik zal 't
wel voor je doen. Ik zie wel dat je niet een gewone bent,
maar je hebt je verdomd kranig gehouden gister avond toen
-
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je hier kwam, ik zag 't wel toen je je nest opmaakte dat je wou
gaan snotteren en dat je 't hebt ingeslikt, 't is verdomd kranig
voor een heer. En daarna heb ik niets meer hoeven doen wat
ik niet wilde, die lui zagen dat ik iets anders was dan zij, 't
was een soort verachtend medelijden voor mijn anders zijn
en doen.
Na een paar dagen ben ik overgebracht naar de gevangenis. Een blind rijden in die celwagen l Niets zien, niet
weten waar je bent, alleen voel je 't schokken en 't weeke
omzwaaien rechts of links, je hoort 't rommelen over de steenen
en 't brommen over 't hout van een brug, meer niet. En een
weg die eindeloos lijkt in de doffe donkerte van je stilzitten.
En daarna die wijde, ruime stilte die plotseling over je heen
slaapt als je daar bent, 's avonds in de doode rust van lange
gangen en half-verlichte, vreemd-spokige verten.
Daarna mijn veroordeeling. 't Opkomen in die groote zaal
onder de staring van mistende gezichten, ik voelde dat ik
eenige er van herkende onduidelijk in de warreling van kleurplekken, 't was als een droomgezicht, een week voorbij-nevelen
van snel-gaande visioenen met een vastgeplakte na-herinnering
onzeker hoe en waar. 't Hooren van je eigen stem die antwoord op slap-gehoorde vragen, moeielijk onder de voeling
van al 't kijken naar je lichaam. Ik was rustig, een zieke,
machtelooze rust die op me hing, een onverschillige matheid
die alleen 't eind vroeg, dat 't maar gedaan was, een gevoel
om weg te slapen, denkeloos wat daarna kwam, heen te zijn
uit dien benauwenden droom-druk, alleen te denken uit de warreling van roezende woorden die ik hoorde spreken achter
in mijn hoofd, woorden, die ik wist dat niet waren bij wat
gebeurde, dingen die ik nasoesde tijden achtereen, weg uit
alles wat er om me was, terug-schrikkend in de groote, loomstarende zaal wanneer ik moest antwoorden. En daarna op
eens een spot-lachende pijning in mijn borst, een ellende van
machteloosheid, dat 't toch niet hielp, dat ik toch niet kon
duidelijken wat ik geleefd had, wat. er gedroomd had in mijn
denken voor alles was gebeurd.
Ik wist 't zelf niet, 't was te vaag voor mijn eigen peinzen,
te geheimzinnig opgezwegen in mijn ziel en plotseling voor
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me gevreemd in 't snel voorbijslaan van alles wat al heel ver
lag voor mijn zien, maanden en jaren ver, wonder-lijkend of
een ander dat had geleefd en gedaan, of ik 't niet kon zijn
die dat had voelen breken in zijn leven, een raadsel nog meê
te zijn in de voort-woeling der menschen rondom.
Daar tegenover die onbekenden, die koel zaten in den eentoonigen plicht van hun ambacht, dáár heb ik op eens gevoeld dat
ik was geworden buiten den gewonen sleurgang der menschen,
dat ik weg stond uit de groote, gelijk-levende menigte waarin ik
was neergekomen onwetend, willoos, onbewust mijn eigen
voelen, dat ik de schuld droeg der lang-vergeten daden van
hen die voor mij waren, dat ik mat ging onder de ongeweten
drang van een langsaam opgeslopen uitgroeiing dat ik nietanders-kon.
Zij hebben. me twee jaar gegeven. Goddank dat 't beslist
was 1 Ik zou 't niet lang meer hebben uitgehouden, 't was te
moewend die na-zeurende twijfel al den tijd dat 't duurde.
Ik voelde 't niet toen ze 't me zeiden, twee jaar. Alleen een
ruim, wijd-kalm gevoel dat over me heen streek, een uitgemat zenuwen dat naklaagde in mijn hoofd, dat hol-moewde
de vaag-schemerende gedachten om en om. Eindelijk was 't uit.
En toen begon die lange tijd in mijn leven, grijs, eentoonig,
't zelfde elken dag, zonder kleur, zonder toon, zonder wisseling, twee jaren weg uit mijn bestaan, jaren die ik niet heb
geleefd, jaren zonder prikkel, zonder verschil van voelen,
alleen weten dat morgen weer een dag is, duidelijk door komen
en gaan van een zonloos licht over mijn doen, dagen van
weeke leving, leêg in mijn denken waarin al 't vroegere heensleet altijd stuitend tegen die groote, doffe grijsheid die vèrdonkerde de kleine verwachting van 't einde, heel, heel weg.
Hoe die twee jaar zijn heengeloomd weet ik niet, wat ik al
dien tijd heb gedaan is me een raadsel. Ongemerkt is er
een wetenloose onverschilligheid over me heen-gelauwd, een
slappe denkeloosheid, er was niets om mij heen om aan te
denken, er was niets in de , lange sluiping der dagen, weken
gingen tot maanden, de maanden sliepen heen tot tijden die
wegwischten zonder na-herinnering, zonder blijvende kleuring in
't eentoonige grijs van altijd 't zelfde.
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En dan die eeuwige stilte 1 Soms in 't begin was 't of ik gek zou
worden in die luidloose suizing van egaal grauw. In die dof.
duwende, wattende slaping klapten klein geluiden kort, hol op
naar mijn alleen zijn, stappen die regelmatig gingen achter 't
stomme staan van mijn cel-deur, een bleeke echo van ver, ze
duidelijkten nader met kort-dubbelend kloppen en zweefden
weêr langsaam heen in 't dom-drijvend grauw der gangen die
dood-stonden.
Eiken dag 't lucht-ademen in den tuin, heen-en-weer tusschen de hoog-zwijgende muren, als ik opkeek zag ik de
lucht boven me, blauw tusschen 't traliewarren van 't dak,
andere dagen egaal-zwijgend in stille wolk-grijsheid, soms een
jacht van losdrijvende wolken. En altijd door liep ik heenen-weer dat zelfde pad, telkens een uur achtereen, soms rillend
van kou onder de neêrwaaiing van mistende regen ; ik luisterde
mijn stappen die regelmatig gingen langs den muur, een zwaarstaande muur, egaal met de kleine vierkanting der steenen,
zonder uitdrukking, gezichtloos, blind staande jaar na jaar,
onverschillig 't loopen langs zijn doodheid, altijd dezelfde tegen
de ellende van de vele die er waren geweest.
Één dag is me meê-gebleven, een uur in de tuin, een
somber-grauwe najaarsdag, een lucht die laag-duwde boven
mijn hoofd, een misère-klamming van onduidelijk mistende
regen, een breede weemoed die huilde over 't bestaan, die
wijd-wanhoopte 't voelen van één lichtend uur, een klaging
van eindeloos wee nooit nooit meer.
Op eens heel ver in de mistige zwijging van den lammen
dag, huilde zacht-week, têer welvend over mijn moewe hoofd
de weening van een orgel ergens op straat, een vaag weemoedige klank van weglevende ellende, een dood-snikken
van heen-vergeten vreugd die in mijn borst een stikkende
herinnering benauwde aan den tijd lang, lang voorbij, den
tijd toen ik een kind was ; een smartend verlangen terug te
zijn toen, een vage op-zweving van mijn leven, leeg, zonder
lichtschijn in mijn alleen gaan, een wijd heimwee weg te zijn
in den rondgang met anderen, een nooit-geweten lust vrij te
zijn en mêe te loopen in den pijngang van het leven, mêe te
voelen den boden druk van het bestaan, alles mooier dan mijn
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sleuren door de dagen, een na een, 't zelfde, kleurloos en
vervelend.
Dat gevoel om vrij te zijn heb ik nog eens gehuild. 'T was
op een zomeravond 1 Ik zat op mijn bed te soezen in den koelen
schemer van mijn cel en luisterde naar het slapen gaan van
de gevangenis waarin langsaam alles heenzweeg, doffer en
doffer. Vèr in een van de corridors liep iemand langs met
hol-klankende stappen, een deur echode dicht, met een terugslaande, bolle welving door de gangen en toen was alles
dood-stil, een suizende stilte die breed-dood stond om me heen.
Achter de kleine vierkanting van mijn hooge raampje stond
de lucht helder, donker blauw, een strak-getrokken egale plek
diepe rust, even tegengespikkeld met een poederend duister.
'T was eindeloos stil dat plekje, een wijd-droomende rust,
een ruime vrede die een weeke troost weende door mijn ziel,
iets heel ver mooi's, een lange uitsnikking van kalme weemoed. En op eens zag ik luidloos er langs strijken de drijvende wiekslag van een late vogel, even een heen-grijzende
lijn, dadelijk weg, kort-gebleven in 't kleine vierkant van de
wijde lucht. Daarna vlakte de hemel wêer strak, egaal, onbewegelijk. En op eens voelde ik een angstige benauwdheid
schokken in mijn keel, een krankzinnigheid om weg tezijn
uit dat hok dat me drukte met den dooden opstand van de
muren, 't was of ik stikken zou van luchtgebrek, of ik geen
adem kon halen.
Ik ben toen een heelen tijd blijven zitten in de hoop dat
er nog een vogel zou langs gaan, maar ik heb er geen meer
gezien.
Ik had plotseling 't visioen van een zomersche stadsavond op een van de oude grachten, onder 't duisterend zwart
van de hooge boomen aan de waterkant, de slapende huizen
met hun zwaren opstand die half wegschemeren tegen de evenlichtende lucht, de tuinen achter die huizen ernstig stil, met
donker beweegloose boomen die langsaam in elkaar klompen
tot een zwarte vormlooze massa en heel ver achter over die
stilte een weeke vrouwenstem, die luid roept door den avond.
Toen 't luchtplekje zwart was ben ik gaan slapen, met mijn
gezicht naar 't raam, waarom weet ik niet, een kinderachtig
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idee dat ik misschien nog iets mooi's zou zien. Dat zijn de
twee eenige scherpe herinneringen die ik van die twee jaar heb
gehouden.
Langsamerhand verloor ik 't weten van den tijd ; dat 't
winter was voelde ik aan de warmte in mijn cel, aan de
mistige kou in den tuin, ik zag 't aan de dradende sneeuwbuien langs 't venster ; 't was zomer omdat 't langer licht bleef
en omdat de tuin een beetje onkruidde onder mijn dagelijksch
loopen. Ik heb eens een paar plantjes meegenomen in mijn
cel en heb ze opgekweekt weken achter-een, toen zijn ze dood
gegaan en ik had geen lust meer nieuwe te halen. Welke dag
't was kon me niet meer schelen, als ik 't niet aan 't eten
had gezien zou ik 't niet hebben geweten. Maanden waasden
voorbij in een eentoonigen, luidloozen schemer, altijd maar achter
elkaar, zonder dat ik 't merkte in de regelmatige deeling van
de dagen, opstaan en naar bed gaan, iederen dag van dezelfde
kleur geregeld verschillend door de bijzonderheden van de
inrichting. Als ik er nog langer was gebleven had ik heelemaal
suf geworden. Ik had niets om over te denken, ik had al
zooveel keer mijn leven langs gesoesd, altijd diezelfde dingen,
ik had al zooveel maal gesuft over alles om me heen 1 En
dan die eeuwige dofheid, die altijd slapende stilte 1 Dat maakte
me zoo hol in mijn hoofd geloof ik, er was niets om te
luisteren, geen geluid dat vreemd was, geen klank die ik
moest bedenken wat 't wel kon zijn. Ik kende op 't laatst
alle geluiden van elk uur, van elke minuut. Er was niets voor
me, 't was één lang doodzijn, zonder de denkelooze rust,
alleen 't vermoeiende soezen onregelmatig, met wijde, holle
heen-en-weerende gedachten, zonder band, zonder einde, zonder doel.
Eindelijk waren ze om mijn twee jaar 1 Toen de directeur 't me
zeide kon 't me niet meer schelen, 't had me niets gespeten
om er nog langer te blijven. Ik zat er rustig en zonder hinder,
ik wist dat ik wêer zou moeten beginnen te botsen tegen mijn
eigen leven en tegen de menschen ; als ik terug was zou ik
een outcast zijn, een schooier, een ontslagen boef 1
Ik ben er 's morgens vroeg uitgegaan, de directeur heeft
mij aan een achterdeurtje er uitgelaten, 't was een goede

hartelijke man, die me veel heeft geholpen zoolang ik er was.
En toen stond ik wêer op straat 1
Je leest wel in romans dat ontslagen gevangenen op hun
knieën vallen en met ruime teugen lucht inademen en roepen:
goddank ik ben wêer vrij. Ik heb er niets van gevoeld. 't Eenige
wat ik voelde was dat iedereen 't me kon aanzien en dat
ik weg moest uit de menschen. Een kennis had een kamer
voor me gehuurd ergens, ik wist 't, de directeur had 't me
gezegd en daar ben ik den helen dag gebleven ; er zijn een
paar oude kennissen bij me geweest die me niet wilden alleen
laten, ik heb heel weinig gesproken dien dag, ik was te suf,
te moê van al 't geroezemoes om me heen, alles wat ik
hoorde, alles wat ik zag warrelen voor mijn oogen maakte
me moê. Ik was zoo alles afgewend, ik had zoo'n langen tijd
niet gehoord of gezien dat alles me hinderde, 't was of ik
schuw was geworden.
Dien heelen dag heb ik geen oogenblik 't gevoel gekregen dat
ik vrij was, dat ik weer kon rondloopen en doen wat ik
wilde, 't is me geen oogenblik in mijn gedachten gekomen.
Alleen een wijde, dringende behoefte naar alleen zijn en naar rust 1
Den volgenden morgen heb ik 't pas gevoeld toen ik wakker
werd. Nog zie ik dat gevoel toen ik verwonderd rondkeek in de
kamer, een tapijt, een canapé, een tafel met een kleedje er over,
en op eens zag ik onder de gordijnen voor de vensters een dun
streepje zonlicht, wit, helder, alleen, recht op de kleuren van 't
tapijt. Dat was de zon die ik zoo lang niet had gezien en gevoeld!
En op eens spatte 't op in mijn hoofd dat ik er uit was, dat
ik wêer kon leven zooals ik wilde en voelde ik alles in mijn
denken boren naar die ééne gedachte : ik ben vrij. Toen heb
ik liggen huilen, met mijn gezicht in de kussens, heel lang, en
heb ik mijn opgekropte ellende uitgesnikt tot een wijde rust.

Dec. '93.

TWEE SONNETTEN
DOOR

JAN VETH.

SINTE MARIA TER SNEEUW.
't Veld was, na stillen nacht, met wit belegen,
Wonderbaar vredig wit, wijd uitgespreid:
Gelijk een vlekloos hermelijn tapijt
Zich over de aarde breidend, allerwegen.
Een zachte vacht van stille heimlijkheid,
Geruischloos van den hemel neergezegen ...
Teedre formatie van een donzen regen,
Liggend in 't lichtend kleed van heiligheid.
En vromen vonde' in versche sneeuw geschreven,
Een reuzig kruis, den top naar 't Oosten richtend ...
Spraken dan zacht van dit geheimenis,
En zij verstonden 't hemelsch teeken, stichtend
Een heerlijk huis, tot eere der verheven
Vrouwe Maria, die Gods Moeder is.
1892.
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UIT HET LATENTE.

't Novemberluchtje druilt zoo stil ... zoo stil,
Daar sluipt geen lichtglimp van het effen grijs;
De boomen soezen in droef takgetril
Op een stijf rijtjen, en één lange lijs,
Hoog opgeschoten in een scheeven gril
Van maagre lijnen, steekt erg eigenwijs
Achter twee logge hooiberge' uit

die wil

Wat wimplen met zijn uitgeslagen rijs,
Maar druilt àl mee.

En toch, dit is niet klaaglijk,
Dit slepend leven met zijn doffen schijn,

Mij zijn de licht-furiën minder draaglijk,
Die weelde brengen maar uit weelde pijn,
En zulke stemmen ruischen meest behaaglijk,
Die uit het duister van 't latente zijn.
1 889.

TOONEELKRONIEK

Aan J. M. Haspels.
De dag waarop deze bladzijden de wereld ingaan, zal een
dag van beteekenis zijn voor ons Amsterdamsch tooneel, al
ligt zijn beteekenis juist hierin, -- wonderspreukig is het om
te hooren dat hij welbezien geen beteekenis heeft.
Ik denk in de eerste plaats aan de opening van den Stadsschouwburg in Amsterdam. Is zij niet veelbeteekenend, de
volstrekte onverschilligheid waarmede deze gebeurtenis in
artistieke kringen wordt tegemoet gezien ? En is er geen aanleiding om van de ironie der geschiedenis te spreken, nu wat
een groot begin, een nieuwe aanloop behoorde te wezen, in
waarheid niets anders is dan op één na de laatste schrede
in de doodloopende straat die zeker kunstpatronaat indertijd
heeft ingeslagen.
Nu al bijna twintig jaren lang hebben een aantal welwillende mannen hun nachtrust verstoord en hun dagtaak verzwaard met de verzorging van ons tooneel. Hun haren zijn
intusschen belangrijk grijzer geworden en hun jonge amoureuze
rollen hebben zij inmiddels met een kalmer en minder hartstochtelij k emplooi verwisseld ; en enkelen zijn voor goed afgegaan
en de groote, lange pauze ingegaan, waaraan geen régisseur
ter wereld een eind komt maken .... Hoe mag het thans
wel met het voorwerp van die aanhoudende zorgen staan?
Wie met den vrome der oudheid mocht willen antwoorden,
dat een kind van zooveel tranen en gebeden niet verloren
kan gaan, vergeet op onvergefelijke wijze dat er in deze
wereld ook jenevertranen en dronkemansgebeden zijn. Zoo
blijft die plechtige voorspelling in haar waarde en is het
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nochtans waar, dat ons tooneel den slechten weg is opgegaan
en nu, zooals dat met verloren zonen pleegt te gaan, zich
met zwijnendraf generen moet.
De beweging van ons Amsterdamsch tooneel is in de
laatste jaren een ware hellevaart geweest. Voor elken schouwburg stond sinds lang in vlammend schrift wat eenmaal
iemand boven de hellepoort heeft meenen te lezen en schaamte
en droefenis waren de gevoelens die eiken man van smaak,
iedere vrouw van gemoed moesten vervullen bij het verlaten
van onze theaters. De drie, vier acteurs en actrices moge
dit aantal niet te hoog gegrepen zijn ! — die men zien kon,
kon men toch ook eigenlijk niet zien, ten ware men het
schouwspel belangwekkend en curieus mocht vinden van talenten
die vermoord en door slecht werk en nog slechter omgeving
reddeloos geprostitueerd worden.
En nu spreekt het vanzelf dat een nieuw gebouw hierin
geen verandering zal brengen, of het moest zijn dat een elk
nog dieper en levendiger dan te voren gaat voelen, dat de
beste vestingen ijdel en nutteloos zijn, zoolang de levende
strijdmacht voor bijna de eene helft uit lummels en voor nagenoeg de andere uit stumpers bestaat.

Het programma van de openings-voorstelling is in . zijn
domme sjofelheid welsprekender dan de hartstochtelijkste verwensching zijn kan.
Er zal muziek zijn, goed, en zij zal goed zijn, nog
beter, maar ook de beste muziek zal dezen avond nog
niet goed kunnen maken.
Er zal een gelegenheidsstukje zijn : »In de Directiekamer".
Hier begint het ons al een weinig onrustig te worden om ons
hart. Want onder de menschen, die onze tooneelbeheerders
in deze dingen plegen te betrekken, is niemand die een
presentabel dialoogje van ook maar twee minuten schrijven
kan. Men weet, ook zonder het te weten, wat het zijn zal:
valsche geestdrift en banale gemoedelijkheid, zwetsen van
morgen en bluffen op gisteren ; en ik vrees dat Oranje er
ook nog aan te pas zal komen.
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Maar men zal zijn best doen er door heen te komen, aan
alles is inderdaad een einde, -- en men zit al vast te wachten
op » Jolanthe". Er zijn bij de keuze van dit kleine drama gemoedsredenen in het spel geweest, waarover ik niet dan zeer
omzichtig wensch te spreken -- of liever nog te zwijgen.
Maar moest van dezen dichterlijken overzetter juist dit gekozen worden ? Had »Jean-Marie" zichzelf niet veeleer aanbevolen om de dubbele reden, dat daarin enkele van de beste
verzen voorkomen die omstreeks '70 in dit land geschreven
zijn en men althans één rol daarvan had kunnen bezetten?
Hier naderen wij ongemerkt een aartsburgerlijk misverstand.
Bij deze voorkeur toch heeft men zich door de overweging
laten leiden, dat de wondertuin, waarin Jolanthe speelt, natuurlijk
veel mooier is dan de schamele visscherswoning van JeanMarie 1 Dit zijn van die dingen waarbij men met de berusting
der wanhoop de pen nederlegt.
Evenzoo volgt dan het laatste bedrijf van »Gysbreght" ter
wille van de wolken en de apotheose van den engel. Niet
onmogelijk zal op dien avond de bankensluiter van de Nieuwe
Kerk een vreemd gedruisch hooren in zekeren hoek van zijn
gebouw. Het zal Vondel zijn die zich omkeert in zijn graf, in
duldelooze ergernis dat zijn werk door de Regenten van den
Schouwburg, die hun verleden vergeten en hun toekomst vertrappen, misbruikt wordt als een voorwendsel om het scherm

op te halen.

Er moet, indien althans het gerucht waarheid spreekt, nog
een andere, ernstiger, men zou willen zeggen intiemer reden
zijn voor de keuze van juist dit Gysbreght-bedrijf. In den
afgeloopen winter zou den voorzitter van den Raad van Beheer
op een eenzame wandeling in het Gooi iets zeer zonderlings
overkomen zijn. Het was op een donkeren Novemberdag, dat
hij plotseling het wolkenfloers zich scheuren zag. En hij aanschouwde de Muze, met heerlijkheid aangedaan, die met
dreigend gebaar en trillende stem hem toeriep : Schimmel,
Schimmel, wat vervolgt gij mij ! En hij viel neder met zijn
aangezicht ter aarde en toen hij oprees stond zijn besluit vast:
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nog eer een jaar verstreken was, zou hij zijn waardigheid
hebben neergelegd.
Is ook van dit aftreden niet de eigenaardigheid hierin gelegen, dat men te vergeefs de beteekenis ervan tracht op te
sporen en de gevolgen te voorspellen ? Nooit of nimmer heeft
men in de gestie van Het Nederlandsch Tooneel kunnen bespeuren, dat zij geleid werd door een man die in de literatuur
zijner dagen een scherp geteekende figuur was geweest. En de
meest eervolle verklaring van des heeren Schimmel tooneelbemoeiingen is dan ook deze, dat hij daarbij door een soort
van maatschappelijke liefhebberij gedreven is, die slechts in
een zeer middellijk en zeer verwijderd verband tot zijn artistieke overtuigingen heeft gestaan. Zooals anderen regent van
een besjeshuis of gemeenteraadslid begeeren te wezen, heeft
het hem op zekeren dag van zijn leven gelust tooneelbestuurder te worden. Men behoeft geen onbescheiden voet te
zetten op verboden wegen van persoonlijk leven, uit de geschiedenis der feiten, wanneer tenminste dingen die niet
bestaan hebben, geacht kunnen worden een geschiedenis te
hebben, blijkt duidelijk en klaar dat de hartstocht van een
ernstige roeping, de stille werkdadige liefde voor een vri*gekozen doel, het rustig vertrouwen in dat slagen dat met het
succes niets te maken heeft, hier al te zeer afwezig zijn geweest.
Niettemin is zijn heengaan voor het gevoel van menig
onzer de laatste ontluistering van de zaak die hij beheer d
heeft. Zoo ernstig konden onze grieven niet zijn, zoo hefti g
niet onze verontwaardiging, of toorn en indignatie beiden
werden getemperd door den weemoed over zoo droevig een
misverstand. En als wij spraken over wat in onze oogen
een verderfelijke vergissing was, dan daalde toch onwillekeurig onze stem als wij dachten aan den schrijver van
»Mary Hollis" en »Mylady Carlisle" die in den opgang zijner
jaren vast van wat beters gedroomd zal hebben dan deze
spullebazerij.
Ga heen en zie niet om, is tot hem gezegd en als een
andere Loth keert hij aan de stad der verwoesting den rug
toe. Ga heen, wat gij achterlaat is zelfs het omzien niet
waard. Ga heen en weet dat het vertrek waar uw vrienden
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beraadslagen, nu gij er niet meer zijt, als een kinderkamer
zal geworden zijn. Ga heen, gij hebt het kwade niet gewild,
maar evenmin hebt gij het goede liefgehad met die hooge
liefde die ook aan het onvolkomenste werk den glans van een
grootsche roeping verleent. Ga heen . . .

Ik blader in oude jaarverslagen van Het Nederlandsch
Tooneel en herken keer op keer dien solenneel-martialen toon,
dien de heer Schimmel zoo gaarne pleegt aan te slaan. Wat
klinken ze thans vreemd en leeg die telkens wederkeerende
fanfaronnades ! Doen ze niet denken aan het verward gedruisch
van kinderen die minder bang in het donker zijn, zoolang
zij hun eigen stem blijven hooren?
Als een alarmklok door een brandend dorp klinkt door
alles heen een toon van namelooze verbittering tegen de
tooneelcritiek. Ik ben mij bewust dat een verdediging van
dit onderdeel onzer journalistiek een hachelijk werk verdient
te heeten, maar zou toch gevraagd willen hebben, of al die
zorg en toewijding, waarvan steeds zoo hoog wordt opgegeven,
niet kwalijk besteed zijn geweest aan een zaak die door een
paar individuen van kwade trouw en slechte manieren in gevaar en ten ondergang kon worden gebracht. Deze overschatting van een onschadelijke onvriendelijkheid, deze zonderlinge vergissing aangaande de oorzaken van een onmiskenbaar
verval, het is het gevolg en de verklaring tevens van deze
allesbeheerschende euveldaad d,t men bij het besturen van
wat een kunstinstelling beweerde te wezen, de kunst buiten
de deur heeft durven zetten.
Het rampzalig verloop van een campagne in het Paleis
voor Volksvlijt wordt aan zekere gebreken der tooneelzaal
geweten:
» . . . bij de opvoering van stukken die minder de
»bekoring van het oog dan die van het oor bedoelden,
»bleek zij ongeschikt."
Wie zou niet gaarne willen weten hoe het wel inwendig
gesteld mag zijn met de menschen, wier zintuigen bekoord
worden door de voorstellingen waarvan hier sprake is 1 Met
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dezelfde verbazing hoort men van lieden die bij voorkeur een
gaarkeuken bezoeken waar hondekoteletten worden opgediend.
Straks wordt de geestdrift vaardig over Maecenas en zou hij al
zijn bondgenooten wel aan het kunstminnend hart willen drukken.
» Gij, Mijne Heeren, die meer dan woorden over hadt
»voor de Nederlandsche Tooneelspeelkunst, Gij die het
»bezielend voorbeeld van onzen geëerbiedigden Koning
»volgend, haar wist te steunen door belangrijke gelde»lijke offers" . . .
en later wordt van dezelfde keurbende gezegd:
»een kring, waarin een vijftiental personen gedurende
»zeventien jaren zich steeds bereid verklaarden door
»het brengen van aanzienlijke geldelijke offers een
»volksbelang te dienen en een instelling te handhaven
»die bijna twee en een halve eeuw een behoefte bleek
»te zijn voor Amsterdam".
Hier schijnt alle ernst verloren, alle schaamte uitgeschud te
zijn. Te betoogen, dat geldelijke verplichtingen niet de eenig
geldige, ook niet de meest geldige zijn, zou aan onnoozelheid
grenzen ; de man die deze woorden sprak wist zelf ook wel
beter. En Paulus wist het ook wel, . . . al ware het dat zij
al hun goederen voor deze zaak hadden opgeofferd en zij
hadden de liefde niet, het zou hun geen nuttigheid geven.
En daarbij, de bewering dat het Amsterdamsch tooneel door
deze kunstvrienden gehandhaafd wordt, is minst genomen een
onbewezen presumptie. Mij althans is geen enkele reden bekend waarom de zaken zonder hunne inmenging in eenig
opzicht slechter zouden gaan. Al de kenmerken en gebreken
van een anti-artistieke exploitatie zijn hier aanwezig : het gemis
van een bewuste leiding die zich met nog iets anders dan de
grofste uitwendigheden kan bemoeien, de steeple-chase die men
het gezelschap voortdurend laat houden door het lieve vaderland waardoor het werk voor de artisten een karwei wordt
die zij werktuigelijk verrichten, en meest van al het verderfelijke doublure-stelsel, dat de rolverdeeling tot een puzzlespelletje en de repetities tot een bespotting maakt.
Het is een oude waarheid dat de tegenspoed ook de beste
Christenen aan een blind noodlot leert gelooven waartegen
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alle menschelijke inspanning machteloos blijkt. Zoo is het ook
hier gegaan.
»Winst of verlies hangt slechts voor een gering deel
van ons beleid of onzen ijver af".
Zoo troost de onbekwaamheid zich van haar mislukking
met wijsgeerig uitziende beschouwingen. Of zou men met
prijzenswaardige zelfkennis een bijzonderen klem en nadruk op
dit herhaalde »ons" gelegd willen hebben?

Wanneer men doode instellingen bij levende menschen mag
vergelijken, dan is Het Nederlandsch Tooneel een losbandige
bruut geweest ; daarentegen zou men het Tooneelverbond een
eunuuk willen noemen : zoo maagdelijk van al wat naar een daad
zweemt, is nog nooit eenig sterfelijk lichaam ten grave gebracht.
Het Tooneelverbond geeft een klein vierkant blaadje uit dat
de dingen doorgaans vierkant mis heeft en waarin het puikje van
Amsterdams en Rotterdams tooneelvrienden sinds geruimen tijd
een merkwaardig talent aan den dag legt om op een onbegrijpelijken afstand te blijven van wat bij beschaafde natiën als
literaruur pleegt gangbaar te zijn. Ik vermoed dat de welgezinden onder de leden van het Verbond dit tijdschrift zorgvuldig verbergen voor hun huisgenooten, het is waarlijk geen
lectuur die men mag laten slingeren. Wij ouderen kunnen
daar desnoods nog tegen, maar laat ons toezien dat deze
onreinheden niet postvatten in de verbeelding van het aankomende geslacht.
Mat dat al is nu drie jaar geleden de schande van deze
instelling openbaar geworden, toen het achtbaar hoofdbestuur te
rade was een prijsvraag voor een drama uit te schrijven en daarbij
ten leiddraad voor de jury het volgende programma vaststelde:
» Het stuk zal verder getoetst worden aan de volgende
»eischen, in volgorde gesteld, naarmate deze hoedanig»heden van invloed zullen zijn op de bekroning.
I °. Zuivere karakterteekening.
2 °. Onderhoudende intrige.
3 . Vloeiende dialoog, geschikt voor het tooneel.
4°. Opvoerbaarheid".

1
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Wat zegt men wel van het literair geloof dat deze wijsheid
inspireerde ! Waant men niet de conversatie van de tooneelknechts op te vangen ? Die drie adjektieven zijn beminnelijk
van argelooze openhartigheid en verrukkelijk is die volgorde
in haar eigenwijze averechtschheid. Nooit werd onbeschaamder de kunst aan filistijnsche laarzen gelapt.

Potgieter was dood en Huet had met onverholen weerzin
aan de Hollandsche kleinkramerij van onsoliede reputaties den
rug toegewend, van Vloten wierp nog een enkele maal zijn
knuppel onder de ganzen, de kluizenaar van Ingelheim zuchtte
nu en dan hartstochtelijk wanhopend dat er met zijn volk
niets te beginnen was en er lag — ach ! al te veel waarheid in
de ironie waarmeê de beste hunner, toen vader Beets juichte:
Dankt allen God en weest verblijd,
Omdat gij Nederlanders zijt!
voorstelde dit omdat te veranderen in ofschoon. Nooit had
de middelmatigheid vrijer spel gehad, nooit waren, de gestoelten der eere zoo gemakkelijk voor het innemen geweest. En
zoo geschiedde het dat de rederijkers van gisteren hun onopgemerkte liefhebberijen lieten varen en dilettanten werden in
het tooneelbeheer, belangelooze bestuurders van een heusche
theaterzaak.
Wie alleen op de data let, zou allicht ee nige verwantschap
kunnen vermoeden tusschen deze tooneelbemoeiingen en de
artistieke herleving waarvan reeds toen de eerste voorloopers
zichtbaar waren. In waarheid ligt hiertusschen evenwel de
grootste afstand die een armzalig einde scheiden kan van
een glorieus begin en men moet dan ook ter eere van onze
tooneelbeschermers erkennen dat niets hun zoozeer aan het
hart gelegen heeft als alle gemeenschap met de overmoedige
jongelingschap af te wijzen.
Het tooneelbestuur waarop ik doel, heeft zich geëncanailleerd met lieden wier namen deze bladzijden niet behooren
te verontreinigen, liever dan zich ook maar van verre medeplichtig te maken aan wat in haar oog een dwaze waan van
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den dag, een verderfelijke nieuwlichterij was. En de hooge
oomes van het Tooneelverbond hebben het haast nog erger
gemaakt. Met al den ijver en al de halstarrigheid die zij tot
hun beschikking hadden, hebben zij ten eerste en ten laatste
het proza en de poëzie van dezen tijd uit hun Tooneelschool
geweerd. Proza van Werumeus Buning en poëzie van Brester
en tot versnapering een vertaald Duitsch blijspelletje en een
tooneel van » het Goudvischje", ziedaar het artistieke voedsel
van onze aanstaande tooneelisten. Bij een enkele gaat een gezegende natuur boven deze vreugdelooze leer ; voor de anderen
wordt, wat een wijding met edele gevoelens, de mondigverklaring
van hun ziel behoorde te wezen, de taaie en saaie opleiding
tot een beroep waarvan zij mettertijd hopen te kunnen leven.
Daarbij huldigen de echte en onvervalschte Tooneelverbonders op zonderlinge wijze het leerstuk der uitverkiezing en
hun liefste bezigheid is het vervaardigen van een zeker soort
kortstondige beroemdheid. Menig verstandig lezer spelt reeds
de namen van deze vaten der eere, als ik op die huisbakken
reputaties zinspeel. Voor niets is men in deze kringen dan
ook zoo beducht geweest als voor alle wezenlijk talent. Louis
Bouwmeester heeft meer dan eens en even dikwijls vergeefs
getracht in het onderwijs der Tooneelschool betrokken te
worden. »I1 fallait un calculateur, ce fut un danseur qui l'obtint," de wereld is sinds de ' dagen van Figaro niet
noemenswaardig veranderd en men verkoos een man van
wien, als hij de passie der kunst te preêken heeft, geen heil
voor de kippetjes der school te wachten is.
Dit is, geloof ik, het kenmerk der artistieke onbevoegdheid,
dat zij met de apen van het talent zich het best op haar
gemak voelt.

Er was van den aanvang af wel reden om dit luidruchtig
hervormersbewustzijn te wantrouwen. De geschiedenis leert
toch dat maar zelden op de aankondiging van weidsche programma's iets groots en goeds gevolgd is. Voor vorsten van
lager orde moge het houden van een troonrede een aangenaam tijdverdrijf zijn, het koninkrijk der kunst is niet van
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deze wereld en de beteekenis van haar koningschap wordt
alleen door daden bepaald.
Toen Goethe de literatuur door het tooneel en het tooneel
door de literatuur ging vernieuwen, vervulde hem nog iets
anders en beters dan vage en afgetrokken hervormingsplannen,
het was de begeerte en de hartstocht om op eenigerlei wijze
deel te hebben in het onzichtbaar koor welks muziek de blijdschap dezer wereld is. Alleen op zulke verlangens pleegt zegen
te rusten en meer dan een eeuw lang heeft de Weimarsche
school de herinnering aan Goethe's werk levendig gehouden.
Onder onze Hollandsche tooneelbeschermers is, zoover mij
bekend, geen Goethe geweest. Maar spreekt het daarom van
zelf dat eene algemeene verliederlijking het einde van hun
werk geworden is ? De tooneelbeweging zal het verwijt niet kunnen ontgaan dat zij het tegendeel van een zegen is geweest
voor allen die haar hulp en steun hebben gezocht. Dit
is eene ernstige beschuldiging. Want wie in zijn onwetendheid en eigenwaan de fijnere gevoelszenuwen van een menschenziel verstompt en verlamt, die bezondigt zich aan de
heiligste levenswet, vergrijpt zich aan het kostelijkste wat
zijn medemensch bezit. 0, als Blauwbaard een geweten heeft,
moet hem toch nu en dan een huivering bevangen bij de
gedachte aan dat kamertje waar de vermoorde bruiden liggen
met dat akelig gebroken oog en dat nimmer zwijgend verwijt
om den sprakeloozen mond.
Ik wensch hier minder dan ooit te worden misverstaan.
Niet dit is mijn grief tegen deze veelgeprezen beweging, dat
zij het tooneel niet tot het peil van onze hoogere beschaving
heeft weten op te heffen. De tijd dat nieuwe vormen van
nieuw leven op het tooneel eerder dan elders kleur en klank
erlangden, schijnt in deze beschavingsperiode onherroepelijk
voorbij. Met de maatschappelijke organisatie hebben ook de
openbaringen der kunst zich gewijzigd. De oude bedding
is verlegd en door de landen der. zusterkunsten heen stuwt
de gevoelsstroom voortaan zijne wateren naar het drama toe.
Maar indien heden ten dage de gelauwerde middelmatigheid zich breed maakt op ons tooneel, indien de onmondige
schare zich vergaapt aan wie hun gebrek aan talent met
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fratsen en grimassen trachten te bedekken, indien onze tooneelkritiek alles durft en alles derft en geen bêtise ongezegd laat,
indien onze schouwburgzalen zeeën van wansmaak zijn en onze
tooneelen woestijnen van impotentie, dan is dit in laatste
instantie het schuldig bedrijf van de bemoeizieke eerzucht die
tooneeldirecteurtje heeft willen spelen, zonder dat zij wist wat
en waarheen er gedirigeerd moest worden, en die dan ook
niets anders heeft kunnen doen dan de luidruchtigste en onbetrouwbaarste uitingen van het publiek slaafs te volgen,
totdat dit zelfde publiek, walgend van zooveel volgzaamheid,
ten slotte in den naam van zijn beter ik dat verheffing vraagt
en verlaging vreest, aan deze booze machten van verderf den
onzaligen dienst heeft opgezegd en de glorie van gisteren
heden tot een aanfluiting op de straten gemaakt.
Dit nu versterkt en verlevendigt ons geloof in een nimmer
falende rechtvaardigheid, dit doet ons ten laatste glimlachen
om al die schijnbare - grootheid en wezenlijke kleinheid. Te
zeggen, dat de tooneelbeweging geen enkele van haar beloften
heeft gehouden, is een deel van de waarheid verzwijgen. Zij
is maar zonder de tragische grootheid geweest als
Satan van wien geschreven staat dat hij een bederver van
den beginne is. Haar karakter is geen karakter te hebben
en haar schande dat zij de schande nooit heeft geschuwd.
Haar geschiedenis is een beduimeld blad papier en haar
toekomst een smadelijk bankroet. Haar idealen hebben alleen
deze overeenkomst met de rozen waarvan de dichter spreekt,
dat ook zij niet langer dan één morgen leven, den morgen van plechtige jaarvergaderingen. Haar wezen is frivoliteit en haar nasleep heet corruptie. Haar doen is één gestadige vergissing geweest en haar laten een schandelijk plichtverzuim. Haar talent is het miskennen van talent en haar
eerzucht het applaus van onbevoegden. Haar leven is zonde
en haar loon naar aloude belofte de dood.

Wij zitten aan den avond dezer eeuw aan het strand van
het onbekende en zien van verre de geheimzinnige glanzen
van de zee. Achter ons hooren wij al flauwer en flauwer de
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galmen van een kermisdreun.... Maar hoor ! daar heffen de
schepelingen op zee hun avondlied aan en het klinkt als een
echo van onze eigen onbegrepen zielespraak. Wij blijven
luisteren en als wij in vrome aandacht de oogen sluiten, dan
is het ons te moede als hoorden wij in het geruisch der zee
één grooten, eindeloozen tranenstroom die wonderwel met de
gezangen van smart en weemoed samenstemt.
De zon zinkt altijd dieper en onze schaduwen worden langer
op het strand.... Wat kunnen wij bij het ouder worden elkander
beters toewenschen, dan dat wij ze steeds boven alles mogen
blijven hooren, de geluiden en melodiën die te hebben
voortgebracht de heilige roem der besten onzer is.
C. F. VAN DER HORST.

BOEKBEOORDEELINGEN.
1.

POEZIE*
Verzen van Willem Kloos. — Amsterdam,
W. Verslacys. MD CCCXCI V.

Ik begin met twee groepen uit te zonderen : het fragment
Rhodopis, en de verzen van bladzij t 77 tot het eind.
Rhodopis was Kloos' eersteling. Het verscheen in i 88o
in het tijdschrift Nederland. De bodem van het instrument
dat de Hollandsche taal is, zal gedreund hebben van den
zwaren aanslag van dezen nieuwen hartstochtelijken bespeler.
Vaster nauwlijks zette Hoofts hand, de geoefende, de klanken samen tot schrijdende jamben, als deze 't hem nadeed:
0 doffe straal, die doffer dan de nachten,
Waarin geen goden-blikken glanzen brachten,
Gij gingt den glans eens lieven bliks verkrachten.
En meer dan door dit technische zou door den heelen opzet de gestalte van den dichter de verbeelding van dat geslacht moeten ontsteld hebben, want van breeder statuur en
van dreigender hartstochtlijkheid zwol deze verschijning gewone maat te buiten, en aankondigde voor de toekomstige
jaren het dichterschap van een hartstochtelijken mensch. Dat
dit toen niet gebeurd is, kan voor ons geen reden zijn dit
brokstuk te prijzen, dat maar de aankondiging, niet de verschijning van Kloos' dichterschap is geweest. Het is retorische
grootsprakigheid, waar de schrijver uit jeugdige onervarenheid
de echte uiting van zijn eigen hartstochtlijkheid in heeft gezien.
Dan de verzen te beginnen met bladzij 177. Dat laatste
jaar is Kloos niet gedisponeerd geweest. Hij had een vracht
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van gedachten die hij wel zeggen wou, oordeelvellingen, ergernissen, geraaktheden, die hij bliksems graag eens aan den
man zou brengen, 't is een curieuze lektuur voor den tijdgenoot, er zijn gedachten bij, die best hun waarde hebben ook
voor het nageslacht, er bewegen zich als op een vloed na
een overstrooming de brokstukken prachtig huisraad en de
hulpelooze beesten de hooge allures en aandoenlijke kreten door dit woordgebots, maar wat wild, wat onwillig stelt
zich de taal die Kloos liefheeft weerbarstig onder zijn bewegingen, onder de zijne waar ze toch zoo lief en zoo graag,
vleiend zich onder vlijen deed. De taal wist het wel. Niet
aangedaan was Kloos door wat hij daar zeggen wou, niet
aangedaan, o allerminst met een aandoening van schoonheid.
Hij vond dat belangrijk ; hij wou dat dat gezegd zou worden. Maar wij dichters, wat zouden wf toch beduiden, als de
ziel in ons haar emotie weigert, als de schoonheid er zich
niet boven welft als een firmament.

Deze twee groepen er uitgelicht, is het een geluk en een
genot den dichter Kloos te zien. Hij is dan toch maar de
hartstochtelijkste mensch van Nederland. En wat is er schooner, dan hartstocht te zien, die zich uitsprekend gratie blijkt,
stroomende aandoening, die zich stolt tot woorden, doorzoet
met de bewondering voor zich zelf.
Van '8o tot '93 heeft Kloos verzen geschreven, die óf volkomen schoon, óf van zuivere aandoening, óf in maat en
klank, fantasie en accent symphathiek en ruim van allure,
blijvende gedenkteekens van een schoone, groote, aangedane
ziel zullen zijn.
Eerst van de laatste soort : ruime en sympathieke verzen,
die zonder een pure aandoening of een genot van schoonheid te belichamen, het wezen van Kloos uitdrukken door
maat en klank, fantasie en accent.
Een uitmuntend voorbeeld is het vers, genummerd LI.
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0 mijn gedachten, tript nu lief en zoetjes,
Al kleine kinderen op bloote voetjes,
En speelt hoog-op een vroolijk-fluitend lied
Nu naast het wilde en gouden-lachend Hansje
Een nieuw klein kopje naar uw luchtig dansje
En gracelijk bewegen ziet ...
Zien doen ze 't niet : zij kijken maar wat wijsjes
0, zét dan uw zang op alle zoete wijsjes
En wuift hand-groetjes uit uw verte toe:
't Schoone is 't Schoone, al loont het met geen lachjes,
Wie blijdschap vinde in lief-zijn, en zachtjes
Liefde aan 't Schoone om 't lief-zijn doe.
0 zoo die witte en edel-teêre leventjes
Wisten wat reze' in uw liedjes, zoo eventjes,
Al lust-paleisjes in de lucht, heel hoog,
Voor twee heel kleine en heel mooie koninkjes
Twee zacht-gekleurde en hél-doorwaaide woninkjes,
Waar nooit een gouden hoofdje weenend boog.
Ja, tranen van smart in 's harten diep verteederen
Blijven in 6n-geborene gelederen
Op hunner harten diepsten grond gesust :
Al leed zou bij die lichte jeugd té deerlijk zijn,
Bij hén zij spel en muziek, in één heerlijk-rein,
Eén rusteloos geluk van rust.
Lieve gedachten mijn, valt thans wat breeder uit,
Dat ál geluid op geluid heerlijk wéderstuit,
Weest als een wind van geluid in de lucht:
»Kinderen zijn in der Aard-smart Koninkrijk
»Prinsen van vreugde en van jeugd-schoon koninklijk,
» Makend der aarde droefgeestige woning rijk
»Aan lach en dans en melodisch gerucht."
Mooi van maat is dit, van taktueel ingestelde en volgehouden
scandeering, en niet van rhythme waar dadelijke zielsbeweging
8
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de klanken zou kleuren en doen vleesch worden tot verberging
toe van het statige schema, tot fijner, individueeler leven voor
den hoorenden en zienden zin ; maar wat is die maat van
een statigheid ! Wie schrijdt er zoo in een verloren uurtje de
vloeren over van ons burgerlijk nederlandsch ? En wie maakt
zoo'n spel van luchtige fantasie en blanken klank en helopgeklink van weerkaatsende accenten tot zoo'n prinselijken.
menuet van taal?
Mooi van dezelfde soort, maar in heel andere kleur en
maten, is Sappho, een dramatisch fragment:
0 lieve, milde straal van 't eerste morgenlicht,
Antheia groet met lachjes, als voorheen, u niet,
Toen nog de dauw des levens op haar wangen lag,
In 't hart der hope zangerige vogel zat;
Maar sinds Alkaios als een droom bij dag verscheen
En 't lokkig hoofd voor Sappho naar zijn luite neeg
Werd Kupris Sappho's dienaresse een bleeke God.
Wat kleuren de woorden blij op dien antieken zesvoet.
Wat een beweging brengt die stem in die dichterlijke vormen,
die voor ieder ander dood zouden zijn geweest. En weidscher
en van schoone stille verbeelding
als laatste voorbeeld
de Rei, die het fragment besluit:
Heerlijk is de dag in het Oosten opgeblonken,
't Jeugdige licht overal
Zacht in breed-goudene vouwen neergezonken
Breidt zich in fonkelenden val.
Mij ook is het licht in de loome ziel gevallen,
Waar 'k in omhelzinge zoet
Zag den eersten straal, hoe hij schuivend door de hallen
Zuilvoet bevloeide na voet.

Recht tegenovergesteld aan deze soort van verzen, waarin
de dichter met een gevoel van uiterlijke mooiheid wijlen
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is die andere, waarin hij,
bleef bij geluiden 'en maten,
niet of weinig tot schoonheid aangedaan, alleen pure menschelijke aandoeningen, enkel om hun menschlijkheid, uit. Als
het waar is wat Huët eens gezegd heeft, dat sommige verzen
onsterfelijk zijn, omdat zij onveranderlijke menschelijke aandoeningen in de eenvoudigste taal uitdrukken, dan is Kloos
door veel van zijn verzen, vooral door die vroeger onder den
titel Het Boek van Kind en God zijn uitgegeven, zeker van
de onsterfelijkheid.
Eenvoudiger en menschelijker kan het niet als in het
volgende (Nr. XIII) :
0, dat ik haten moet en niet vergeten !
0, dat ik minnen moet en niet vergaan!
Ach ! Liefde-in-Haat moet ik mijnelven heeten,
Want geen kan de andere in mijn hart verslaan.
In droef begeeren heb ik neergezeten,
In dreigend gillen ben 'k weer opgestaan.
Wee ! dat ik nooit dát bittre brok kon eten,
Van stil te zijn en héél ver weg te gaan.
Eén hoop slechts, één, een enkel zoet vermeenen,
Eén weten, maar ik kan het niet gelooven....
Ach, dit : dat rusten onder groene steenen,
Een eeuwig rusten is, in één verdooven,
En dat de dooden niet in donker weenen
Om 't zoete leven met hun lief daarboven.
Dit is wel het pure verdriet in pure woorden, en verbeelding en schoonheidslust worden stil daarbij. Nog grooter,
want algemeener, met zijn eenvoudige lijnen en heel geen
pretentie, is het sonnet op de zee:
De Zee, de Zee klotst voort in eindelooze deining,
De Zee waarin mijn Ziel zich-zelf weerspiegeld ziet;
De Zee is als mijn Ziel in wezen en verschijning,
Zij is een levend Schoon en kent zich-zelve niet.
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Zij wischt zich-zelven af in eeuwige verreining,
En wendt zich altijd om en keert weer waar zij vliedt,
Zij drukt zich-zelven uit in duizenderlei lijning
En zingt een eeuwig-blij en eeuwig-klagend lied.
0 Zee, was ik als Gij in àl uw onbewustheid,
Dan zou ik eerst gehéél en groot gelukkig zijn;
Dan had ik eerst geen lust naar menschlijke belustheid
Op menschelijke vreugd en menschelijke pijn;
Dan wás mijn Ziel een Zee, en hare zelfgerustheid
Zou, wijl Zij grooter is dan Gij, nog grooter zijn.

Maar dan is er de derde soort. Ik wil wel zeggen dat ik
daar mijn voorkeur heb. Hartstocht lijkt mij het schoonst als
zij getemd wordt door genot in haar schoonheid. Een vers
lijkt mij pas goed als het om die schoonheid is gemaakt.
Aandoeningen en beelden en gedachten mogen zich er onder
bewegen als de aderen onder de huid, als de stroominkjes
onder de strooming, maar meedoen moeten ze allen tot één
aandoening van schoonheid. En schoonheid mag een vreemd
woord zijn voor wie die aandoening niet gekend hebben, maar
voor wie ze gekend hebben * is ze reëeler dan zijn eigen lijf.
Dat is mijn vreugd, dat, mag Kloos door een groot aantal
van zijn verzen het dichterschap enkel zoeken in het uiten
van aangedane stemmingen, hij gedurende al de jaren van
zijn werkzaamheid, ja in '8o zoo goed als in '93, verzen geschreven heeft die bovenal om de schoonheid zijn gemaakt.
In Juni '93 gaf hij Judas na 't verraad uit:
0 Judas-kus! verdoembre judas-kus[

Gij, week-zoet op min lippen als een fijn
Venijn, dat druipt fel op het week satan
Van manen rooden mond ... Ai 1 bittre kus,
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Judas, uws monds, die spuwt den g ruwbren win
Uw haats
-

Bevend op 't bloed, zoet hart, wat bonst gij bang ...
Kunt gij nog schreien voor uw klaagbrem val,
Nu ge u voelt vloeien in dien nacht zoo lang
-

-

Van droef-beschreibren dood?
Mij dunkt dat dit aangrijpender is door zijn schoonheid,
dan eenig vers enkel-aangedaan kon zijn.
Kort daarvoor (Febr. '93) verschenen twee sonnetten, waarvan ik de glanzend-gave kwatrijnen van het eerste alleen
overschrijf:
Gelaat, lief als Lente, dat met veel spelen
Lacht en weêr droef-ziet in een staag schoon-schijnen,
Zachte goud-mist van lokken als een fijne,
Reine aureool boven teeder-fluweelen
Oogen, die klaar uitzien en weer verkwijnen,
Wit hart van wijsheid, dat als één in vele
Dingen mag zijn van dingen om te stelen,
Hart vol van lichts en van liefs, wit-satijnen :
Laten wij niet vergeten dat het verschijnen van zulke verzen
nog maar een goed jaar geleden is. Ik ontleen er het recht
aan Kloos te zien, zooals ik ieder waar dichter zien wil, als
iemand die voor alles uiting van schoonheid wil. Van kort
na het Boek van Kind en God zijn ook nog »0, visioen van
opperste adoratie" en »Ik ga mijn leven in orgiëen door,"
beide goed, schoonheid die den hartstocht bedwingt. Zoo ook
»Met zeven nagelen." (XLIV.)
Maar zijn puurst-schoone verzen heeft Kloos geschreven in
die kalme jaren van onbekendheid, voor dat het publieke
leven ons een onrust werd.
Sonnetten, voortdurend geoefend, eerst de duitsche,
hij
bewonderaar van Platen
toen zulke als die gedrukt werden
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in Astrea, van Charaxes aan Rhodopis (Charades aan Rhodopis, zeiden de kritici van die dagen), waarvan ik het volgende,
wel het oorspronkelijkste en kunstigste, te liever geef omdat
het in den bundel met veranderingen gedrukt is die het niet
verbeteren:
Er stroomt door mijn gemoed in stormend klateren
Een wilde zee, waarop ik rijs en daal,
een englenblik ; maar elke straal
Een drup
Schiet als het springen van bezeten sateren
Ik hoor demonen uit de diepten schateren
Schel door der serafijnen rein koraal,
En helgeloei, dooréén met hemeltaal,
Mengt zich in 't ziedende geklots der wateren:
0 lust, daar over mij de branding slaat,
Bij 't doffe razen der ontroerde baren,
Te zien, hoe 't leven om mij heen vergaat,
Maar Liefde niet : en midden in het staren
Op 't zieleflikkren van uw hel gelaat,
Vereend met U, ter eeuwigheid te varen!
Ieder die wilde had toen kunnen zien dat dit het werk
was van een groot kunstenaar. De kritiek zag er alleen het
rare van, en begon met de sarkasmen, die later beantwoord
werden door de oprichting van De Nieuwe Gids.
Kloos werkte door en schreef onder meer de sonnetten
die nu den bundel openen, op verschillende tijden, het eerste
zestal ; en die met den Okeanos voor mij het verrukkelijkste
zijn wat hij heeft gemaakt.
Sonnet II. b. v. : dat is wat ik bedoel met doorzoet van
schoonheid. Daar is geen klank in, geen letterklank, geen
klinker en geen medeklinker, die niet opspeelt en meezingt,
niet boven maar in de muziekstrooming ; daar zijn de suggestieve beelden, de teere trekjes, de eenvoudige zegging,
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de volkomen volging en sluiting van alle deelen, die het
maken tot een volkomen gedicht:
Zooals daar ginds, aan stille blauwe lucht,
Zilveren-zacht, de half-ontloken maan
Bloeit als een vreemde bloesem zonder vrucht,
Wier bleeke bladen aan de kim vergaan,.

Zoo zag ik eens, in wonder-zoet genucht
U w half-verhulde beeltnis voor mij staan,
Dan, met een zachten glimlach en een zucht,
Voor mijn verwonderde oogen ondergaan.
Ik heb U lief, als droomen in den nacht,
Die, na éen eindloos heil van éénen stond,
Bij de eerste schemering voor immer vloón :
Als morgen-rood en bleeke sterren-pracht,
Iets liefs, dat men verloor en niet meer vond,
Als alles, wat héél ver is en héél schoon.
Na dit sonnet geloof ik dat het niet noodig is dat ik de
schoonheid aantoon van Okeanos. Die lichte jeugdige verbeelding, waarin het accent van de menschelijkste emotie heller
luidt dan in al zijn enkel-aangedane verzen, waarin elk vers
een gebaar is van bevende schoonheid, en alle beelden saamsluiten tot één beeld : een olympischen hemel, een herderlijke aarde en een trotsend Titanen-ras, dáárin heeft
Kloos, al zijn droef heden vergetend en zijn hartstochtelijkheid
vermeesterend, zijn liefste en droefste Zelf verzichtbaard en
verheerlijkt, en buiten zich herkend wat hij zelf niet wist dat
hij in zich had : de Blijdschap om het Schoone, die den
Dichter maakt.
ALBERT VERWEY.

2.

WIJSBEGEERTE,

EEN SUGGESTIEVE BLADZIJDE. i)
Een boek van bijna driehonderd bladzijden, gewijd aan de
definitie, of liever aan de discussie van het begrip wijsbegeerte,
heeft plaats voor tal van besprekingen, rakende aan tal van
wijsgeerige vraagstukken, en die alle te zamen een soort van
handleiding voor wijsgeerig onderzoek vormen. Indien het mij
betaamde een raad te geven, zou ik hun, die weinig of niets
van wijsbegeerte hoorden, het boek van den heer Naville
aanraden, als een geschikte lectuur om op verscheidene belangrijke punten, voorloopige, bruikbare en heldere informatie
te krijgen, zonder dat zij door te veel geleerdheid en te groote
diepzinnigheid afgeschrikt worden. De voordeelen van den
franschen stijl zijn ook in dit boek onmiskenbaar, en de eerste
inlichting er in verschaft, is helder en nauwkeurig omschreven.
Het boek is er voor menigen beginner wellicht niet minder
bruikbaar om, dat het niet ver gaat in de kritiek der gewone
opvattingen over de stoffelijke buitenwereld. Menig jonge
man, opgevoed in de fysische leer, wordt afgeschrikt door
wijsgeerige theoriën, die aantasten wat hem steeds als het
meest zekere is voorgekomen, de fysische voorstelling aangaande de werkelijkheid buiten ons. De heer Naville laat
deze voorstelling met rust, en uit zijn boek kan de beginner
zien, dat er méér is dan de fysische voorstelling, ook al laat
men ze bestaan, en men zich een systeem van filosofie kan
denken, waarin de leer van geest en gemoed niet minder een
zelfstandige plaats ontvangt dan de kennis over de stoffelijke
natuur. Misschien juist daarom, wijl de heer Naville dit
belangrijke punt gewonnen wilde zien, misschien heeft hij zich
juist daarom onthouden van een kritiek aangaande de voori) Naar aanleiding van : La Définition de la Philosophie van E. Naville, Paris,
Félix Alcan, 1894.
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stellingen, waarmede wij zoowel het dagelijksch leven als de
natuurkunde doorgaan, en weinig tijd besteed aan het onderzoek onzer empirische opvattingen van buitenwereld, oorzaak,
natuurwet ; want zonder zulk een praktische verontschuldiging
gaat het niet aan zulk een vraagstuk als doel der wijsbegeerte
te stellen, en dan zooveel niet-onderzocht te laten. Want als
de wijsbegeerte het onderzoek is van het problènne universel,
van het vraagstuk, dan mag men alles wel op haren en snaren
zetten, en niet tevreden zijn met het zoeken naar een eenheid
voor onze gewone opvattingen, doch men moet wel degelijk
ook deze opvattingen zelf te lijf gaan, en bestudeeren hoe men
tot ze komt, wat waarde en welk recht van bestaan zij hebben;
wel degelijk ook moet men onderzoeken het werktuig waarmede men zoekt, het denken zelve, en zijn deugden en gebreken
en zijn draagkracht opsporen en vaststellen.
Doch, zooals ik zeide, een pedagogische reden heeft den heer
Naville wellicht er toe gebracht zich te beperken, en zoo hij
veel ongekritiseerd laat, af aan toe werpt hij rijke kritische
vraagstukken op, die de meeste lezers eerder pakken zullen,
omdat zij op den bodem der fysica zelf staan.
Ik wil vooral wijzen op een zeer suggestieve bladzijde over
de geldigheid der natuurwetten, i) die mij een waar buitenkansje
schijnt voor hem, die zich niet goed begrijpen kan, waarom
iedereen de fysische opvatting over het heelal niet met huid
en haar aanneemt. Van den bodem der fysica uitgegaan, voert
deze beschouwing tot een belangrijke kritiek van de natuurwetten zelf, en de waarde der beschouwing is, dunkt mij, nog
grooter door de gevolgtrekkingen, die zich bij den lezer opdoen,
dan door die, welke de heer Naville zelf maakt. De heer
Naville, namelijk, stelt, en mijns inziens zeer terecht, een onderscheiding op tusschen de vastheid der natuurwetten, en de
zekerheid der voorspellingen. Slechts dan is de voorspelling zeker,
wanneer het voorwerp der wetten buiten het bereik der tusschenkomst van den mensch ligt. Doch dit verandert, zoo de mensch
zelf in de orde der dingen kan ingrijpen en het is de macht
van den mensch, die de grens stelt aan de betrouwbaarheid
i) Blz. 48.
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der voorspellingen Wij kunnen geen invloed uitoefenen op
den loop der hemellichamen, en daarom worden de voorspellingen der astronomen altijd bevestigd. Maar in vele der
aardsche verschijnselen kan de mensch ingrijpen : ontbossching
verandert het klimaat ; een stelsel van sluizen de snelheid eener
rivier ; doch ontbossching en sluizen-aanleggen zijn werken
der menschen met hun wil verricht, en daar de wet van dien
wil niet bekend is, kan men geen absolute voorspellingen doen
over de aardsche dingen gelijk over de hemelsche. Wel is
waar, wordt ook bij de werken der menschen gebruik gemaakt
van natuurwetten, doch dan altijd . met de restrictie, dat dit
en dat gebeuren zal als die en die voorwaarden vervuld zijn,
en niet verstoord worden. Doch de vervulling dier voorwaarden
is dan afhankelijk van den menschelijken wil.
Zoover gaat de heer Naville, doch men behoeft daarbij niet
te blijven, dunkt me, en men kan bijv. op de volgende wijze
verder redeneeren.
Als de betrouwbaarheid der voorspellingen afhankelijk is
van het menschlijk ingrijpen in de zaken der natuur, dan
is daar, waar dat ingrijpen bestaan kan, geen absolute
voorspelling mogelijk, tenzij men het ingrijpen zelf in de theorie
der voorspelling in rekening kan brengen. Absolute voorspellingen nl. zijn dezulken, waarbij men zonder voorwaarde aangeeft, wat op een gegeven tijdstip gebeuren zal. Voorwaardelijk
zijn zij, wanneer men zegt, wat gebeuren zal, zoo sommige
voorwaarden vervuld zijn. Doch als die onderscheiding gemaakt mag worden, en hoe zou dat niet? dan bestaat er kans,
dat ook de absolute voorspellingen voorwaardelijk zullen
worden, en eerst in een zeer ver verwijderd, en misschien
nooit bereikbaar tijdstip, alle voorspellingen absoluut, dan ni.
als de mensch zijn eigen ingrijpen onder even strenge regels
heeft weten te brengen als thans de beweging der hemellichamen. Want er is geen peil op te trekken, hoever het ingrijpen van den mensch, zijn zoogenaamde macht over de
natuur gaan zal ; thans is zij nog tot de aarde beperkt, maar
wie weet of zij den hemel met rust zal laten ? En mocht het
zoo ver komen dat zij iets aan de orde der hemelsche dingen
doen kan, dat zij, om zeer bescheiden te blijven, invloed uit-
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oefent op de beweging van de maan, dan gaan de astronomische voorspellingen niet meer door, tenzij onder de beperking, dat de menschen zoo goed zijn zich er buiten te houden,
hetgeen zij naar alle waarschijnlijkheid niet doen zullen ; er
zal dus een andere wet zijn over de beweging van de maan,
en de voorspellingen over die beweging zullen, van absoluut,
voorwaardelijk worden.
Men kan van te voren de mogelijkheid niet ontkennen, dat
de menschelijke macht zich over den hemel zou uitstrekken.
Denkbaar is dus ook een periode, waarin die invloed van
dagelijksch gebruik is. Hoe, weet ik niet en behoef ik niet
te zeggen, maar het kan gebeuren. Hoe is het dan met de
voorspellingen ? Zij zullen allen voorwaardelijk zijn en geen
enkele absoluut betrouwbaar. Wat is er dan van de astronomische wetten ? De wetten van Kepler verdwijnen, er zullen
voorwaardelijke wetten zijn, namelijk : de hemellichamen bewegen zich zoo en zoo, indien geen mensch tusschenbeiden
komt. Doch zulke wetten stellen ons in staat om zelf wat uit
te richten, maar niet om te voorspellen, wat in de toekomst
gebeuren zal, tenzij men er in slaagt zulk een regelmaat in
den menschelijken arbeid te ontdekken, dat men dezen mathematisch formuleeren kan. De psychologie zal dan een hoofdstuk van de fysica worden, en de wil een parameter in de
formulen. De hemel-wetenschap wordt van waarnemend experimenteel, want de experimenteele wetenschap bepaalt onder
wèlke omstandigheden wat geschiedt ; zij maakt een geheel
van voorwaardelijke voorspellingen, doch juist daardoor geeft
zij den mensch de macht de toekomst naar zijn wil te
regelen.
Dat alles is denkbaar, en zoo dit denkbaar is, dan zijn thans
reeds alle voorspellingen over den hemel niet absoluut geldig.
Want de astronoom die zeggen wil, waar over honderdduizend
jaar de maan zal staan, moet er de beperking bijvoegen, dat
dit gebeuren zal, als de menschen hun handen thuis houden.
Maar wie gelooft, dat ze dat doen zullen?
Wat over den hemel fantasie is, is zekerheid over de aarde.
Want gesteld zelfs, dat wij alle voorwaardelijke natuurwetten
over de aardsche verschijnsels volkomen kenden, dan zelfs
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zou men nog niet kunnen zeggen, wat op een gegeven oogenblik gebeuren moet, zoo men niet tevens weet hoe de wil
van ieder mensch op dat oogenblik zijn zal.
En men kan nog verder gaan. Want ik zoek de waarde
van des heeren Naville's suggestiviteit niet zoozeer in de medegedeelde beschouwing over de wetenschap der toekomst, als
wel in een gevolgtrekking, waarvan het mij verbaast, dat
zij door een spiritualist als hemzelven niet gemaakt is. Want
noodra men de menschelijke macht in beginsel toegeeft, tornt
men aan het absolute karakter der natuurwetten en der voorspellingen, en maakt men ze tot empirische regels. En doet
men dat, dan ziet men in dat een natuurwet een voorstelling
is van den menschelijken geest, een regelmaat door den geest
in de verschijnselen opgelet. Zoolang men gelooft, dat er
absolute voorspelling bestaat, houdt men licht vast aan de
gedachte, dat het verloop der wereld buiten ons en onaf
hankelijk van ons is, doch met de absolute geldigheid der
voorspelling valt ook die onafhankelijkheid ; en valt die onaf
hankelijkheid, niet langer wordt ons dan de wet van buiten opgedrongen. De toekomst is niet meer een onafwendbaar Fatum,
doch een speelgoed in onze eigene hand. Niet meer dan een
speelgoed, met de onzekerheden van een spel, want ook
anderen spelen. En om te weten hoe die anderen in ons spel
zullen ingrijpen, daarvoor zou men de wet van hun wil in
alle bijzonderheden moeten kennen. En ik geloof niet, dat
zelfs zij die het gedetermineerd zijn van den wil aannemen,
van het historische beloop der individueele willen in bijzonderheden een empirische theorie durven maken. Want dat ware
ook nog heel wat brutaler, dan te vermoeden hoe het er
over duizend eeuwen aan den hemel uit zal zien.
Deze beschouwing is uitgegaan van den bodem der fysica;
zij tast het determinisme der voorwaardelijke wetten en voorspellingen niet aan, en toch bereikt zij een resultaat, dat men
eerder van eenige afgetrokken metafysica zou verwachten.
En daarom noem ik de bladzijde van den heer Naville zéér
suggestief.
CH. M. VAN DEVENTER.

-

-

von WILHELM BOLIN, Prof.
an der Universitczt Helsingfoi-s (negende
»band" van de » Geisteshelden'', herausgegeben von Anton Bettelheim. Berlin
Hofmann).

»SPINOZA"

Voor het een of andere Duitsche Hof moet eens een prof.
in de scheikunde een voordracht hebben gehouden en bij
gelegenheid van de eene of andere ophelderende proef hebben
gezegd : »deze gassen zullen nu de eer hebben zich voor uwe
Kon. Hoogheid te vereenigen". Wij lachen om die grappige
tegenstelling. Maar is het met ons zelven anders gesteld?
Wordt ook bij ons niet alles en ditmaal uit meenens 1
aan eigen, vrijen wil toegeschreven, waar toch assimilatie of
afstooting, werkzaamheid of rust met gelijke noodzakelijkheid
zijn bepaald als bij gassen of planten of de overige dieren?
Die een voordracht hoort, of een boek leest, of wat ook uitvoert, zal daarbij geen enkel atoom meer verandering brengen in
zijn ziel, dan die ziel geneigd of geschikt is toe te laten, precies
als die gassen, precies als een boom. Op dit punt is er zelfs
van gradueele verschillen geen sprake in de natuur, en heerscht
er volstrekte gelijkheid. Er kan geen sprake zijn van meerdere
of mindere noodzakelijkheid.
Hoe tragisch-comisch wordt nu onze vroolijkheid over de
geciteerde opmerking bij dat Hof! Wat krijgt ze een imbeciel
karakter 1 En wat gaat de geestelijk gedachte menschenwereld
gelijken op een reusachtig krankzinnigen-gesticht, waarin ieder
met zijn eigen redetje en zijn eigen gevoelentjes rondloopt,
zonder ooit begrepen te worden dan door hen, die door dezelfde manie bevangen zijn en hoe gebrekkig dan nog!
Goddank 1 dat de met zooveel huichelarij gesmade »stof" ons
hier een steun- en rustpunt geeft. Het zou anders inderdaad
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om gek te worden zijn. Die goed het feit doordenkt dat een
Pius IX, of een Leo XIII, vlak naast een Moleschott heeft
geleefd, die telkens bij zich zelven en anderen kon waarnemen
hoe de allerevidentste feiten en waarheden onopgemerkt, of
totaal onvruchtbaar blijven, dankt den Hemel voor die goede
»stof", die ons ten minste op streng natuurgebied kan vereenigen en verstaanbaar maken en door de diepe en veelzijdige wortels die zij schiet in ons geestelijk leven — ik
bedoel door de vele aanrakingspunten die zij daardoor in de
verschillende geesten vestigt, het akelig maniakale verbergt
van alle menschelijke conversatie, die niet rechtstreeks of
niet, met die stof te samen hangt.
Nog eenvoudiger dan door even psychologisch na te denken
kan men tot hetzelfde inzicht komen door een enkelen blik
op de maatschappij. Er heerscht op geestelijk gebied een
nagenoeg volslagen anarchie, behalve wat in onze wereld- en
levensbeschouwing wordt ingenomen door de exacte wetenschappen. Daarom zou ik vooral aan hen, die in hun persoonlijk manietje, op die exacte wetenschappen, op zijn zachtst
uitgedrukt, met lage ondankbaarheid neerzien, wel willen
vragen, waarin het tegenwoordige geestesleven van de menschen
onderling, verschillen zou van dat in een krankzinnigengesticht,
indien die exacte wetenschappen niet bestonden?
Historisch staat het dan ook vast, dat de menschelijke ontwikkeling in de laatste eeuwen hand aan hand is gegaan met
die in de exacte wetenschappen. Van af Copernicus tot op
Darwin heeft de menschelijke renaissance zoo goed als uitsluitend
van zuiver stoffelijken vooruitgang afgezien
zich in wetenschappelijken vooruitgang geopenbaard.
Bestond er nu zoo iets als een algemeen menschelijke »rede",
waarop men slechts een beroep had te doen, om iets door
alle normale menschen als juist te zien erkend, dan zou de
heele beschaafde wereld reeds dadelijk na Copernicus hare
wereld- en levensbeschouwing met de nieuwe astronomische
ontdekkingen in overeenstemming hebben gebracht. Maar
ongelukkig is 's menschen »rede" een pure abstractie en bij
ieder bepaald individu niets als een woord voor, of een
qualificatie van de wijze waarop de resultante van zijn voor-
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stellingen en gevoelens verstandelijk of zedelijk werkt.
En vandaar dat het nog op dit oogenblik met een consequente overdenking van het determinisme zoo erbarmelijk gesteld is.
Nu is het zeer in het algemeen gezegd de groote
verdienste van Spinoza geweest, dat de nieuwere renaissancegeest in hem zoo'n vooroordeelsvrij, waarheidlievend gemoed
vond, dat het hem gegeven was, dien geest buitengewoon
objectief te doordenken, en wel z66 dat hij daarin nog heden
oneindig hooger staat dan vèr de meeste hoog- en andere
geleerden in de zoogenaamde »geestelijke wetenschappen."
En die met mij van oordeel is, dat de wetenschap een
ander woord voor gekend determinisme voort zal gaan
terrein te veroveren en dus, zij het »par la fore des choses"
geholpen, vroeg of laat de op dit punt bestaande blindheid
zal doen ophouden, kan onmogelijk anders als met de noodige
reserve erkennen, dat Spinoza in i 894 verouderd is.
Zeker voor een modern psycholoog onzer dagen is Spinoza's
Ethica tamelijk banaal ; ik heb dit I o à 20 jaren geleden al
ronduit erkend. Maar is het toch niet eenvoudig kolossaal,
dat die moderne psychologie aan den man uit het midden
der zeventiende eeuw geen blunders te verwijten heeft ; dat
juist zij het is, die altijd met de grootste achting over hem
spreekt, als over den man wien, toen reeds, alle entiteiten

en zielsvermogens een gruwel waren, en die den aard van
'S menschen persoonlijkheid niet anders opvatte als zij nu eerst
gaat doen ? Is het niet allerzonderlingst dat juist en alleen
zij die recht zouden hebben, Spinoza verouderd te noemen,
dit nooit doen, terwijl menschen zich van die qualificatie
bedienen, aan wier kleinkinderen misschien nog de hoofdbeginselen der Ethica even vreemd zullen blijven als aan de
Eskimo's ?
Bij Spencer, Taine, Ribot, Maudsley, Bain, of een van de
schrijvers die ik las over het hedendaagsche hypnotisme, zal
men dat verwijt niet hooren ! Zij slaan volmaakt denzelfden
algemeenen blik op den mensch als Spinoza reeds deed. En
in 1883 schreef Emile Terrière een streng wetenschappelijk
werk in 2 deelen, waarbij hij blijkens de voorrede, het doel
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had » de soumettre la theorie de Spinoza à la vérification
expérimentale."
In welken kring zijn psychologie dus verouderd moge zijn,
in wetenschappelijke kringen zeker niet.
En zoo is het met Spinoza's Godsbegrip. Wèl is de
mathematische vorm waarin hij zijn betoogen giet, voor onzen
tijd zeer zeker ridicuul ; maar als wij de ons bedreigende
scholastiek willen ontgaan, dan moeten wij ook hier alleen
vragen wat dat Godsbegrip inhield, hoe Spinoza zich God
dacht, en verder niet zeuren over den vorm, of aan woorden
blijven hangen als de beteekenis door al wat voorgaat of
volgt, zoo duidelijk is.
Na de astronomische ontdekkingen kon God onmogelijk
langer als de speciale vader in de Hemelen van ons menschen
worden gedacht. De heele aarde werd een dwarrelend stofje.
En Spinoza gevoelde zich dan ook essentieel één met alle
andere eindige verschijnselen tegenover dat oneindig Zelfstandig Bestaan, dat zich in hem en al de rest gelijkelijk
openbaarde. Van een essentieel verschil tusschen mensch en
dier was bij Spinoza geen sprake ; de dieren zijn bij hem
altijd »reliqua animalia". Ook dit is voorzoover ik weet

nog geen verouderd begrip.
Maar juist naarmate de aarde en al wat daarop was, hem
kleiner werd, moest hem de noodzakelijkheid treffen om het
goddelijke en het menschelijke z66 scherp te onderscheiden,
dat men er nooit toe kwam ook maar iets menschelijks aan
God toe te kennen. Juist hierin steekt het kritische karakter
van zijn Godsbegrip. En met al zijn woordenrijkheid en hulde
in den vorm aan de 17e eeuw is hier geen twijfel mogelijk.
Alle bepaling van God noemt Spinoza ontkenning — omdat
bepaling natuurlijk grenzen stelt.
Hij wil niet dat men God een verstand, of een wil of
doeleinden toeschrijft, en God in het algemeen iets menschelijks toe te schrijven in eminenten zin, acht hij precies even
ongerijmd als ons God voor te stellen als een eminenten
ezel, of olifant, of driehoek. Letterlijk zegt Spinoza nog
dat men eigenlijk om die reden God zelfs niet eenij noemen kan.
-
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Ik verbeeld mij dat ook dit Godsbegrip nog allesbehalve
verouderd is. Ik erken bijv. wel is waar, dat God naar de
begrippen van Schopenhauer en v. Hartmann volstrekt niet
ouderwets anthropomorph is. Maar toch staat hun Godsbegrip
in het allernauwste verband met wat wij, aardwormen, heeten
te denken en te gevoelen.
Dat zou Spinoza stellig ridicuul gevonden hebben, en ook
m. i. komen zij op dit punt als uit de nachtschuit gezwegen
nog van de schreeuwende inconsequentie die zij begaan tegenover Kant, dien zij zeggen zoo hoog te stellen, en die toch
.niets sterker heeft doen uitkomen dan de volstrekte onkenbaarheid van het werkelijk zijnde afgezien van zijn verschijningsvormen. Kant te verheerlijken en toch dikke
boeken te schrijven over Gods „lijdensweg" wat is de
mensch ? 1
Spinoza's wijsbegeerte is de wetenschappelijke bij uitnemendheid.
Over Kant hier uit te weiden kan ik daarom vooral zoo
: goed laten, omdat ook prof. Bolin het niet heeft gedaan.
Blijkbaar beschouwt hij, met Kantiaansche bescheidenheid, de
»Kritik der reinen Vernunft", als de nieuwe philosophische
bijbel, en is blijkbaar van oordeel, met sommige Duitsche
enthousiasten, dat alles wat daarvan niet uitgaat, kettersch en
verouderd is. Zoo wordt Spinoza in prof. Bolin's oogen een
groote figuur van de 17e eeuw, maar hoort »sein Wirken
einem Kulturstreben an, von dem wir durch zwei Jahrhunderte
getrennt sind". (Vorrede) (i)
Die Kantianen zijn toch allerkomiekste menschen. Er is
er bijna geen een die zich met recht zoo noemen mag. Van
de groote Duitsche wijsgeeren na Kant wordt dit door prof.
Bolin ronduit erkend.
»Allen jenen rasch auf einander folgenden Systemen, die es
»auf eine » »Ueberwindung Kants" " abgesehen hatten, ist
»das Geprâge der Grundanschauung Spinoza's und seines
»Denkverfahrens aufgedrückt" (S. 4.). En dat duurde zoo,
volgens ° prof. Bolin, tot ongeveer i 8 5 o 1 Hoe dit logisch te
rijmen is met de daareven aangehaalde meening uit de
»Vorrede", begrijp ik niet ; maar enfin!
9
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Waarin is nu die eindelijke zegepraal van Kant na i 850
duidelijk geworden ? Prof. Bolin zegt het niet en ik kan zelfs
niet nagaan, wat hij daarbij denkt. Aan Ed. v. Hartmaner
zal hij toch zeker wel niet hebben gedacht!
Maar dat ik betwijfelen mag of prof. Bolin zelf er nog wel
heelemaal goed achter is wat een Kantiaan voor alles bedenken moet en waarmee Kant's heele Kritik staat en valt
de volstrekte onkenbaarheid van het Ding an sich, afgescheiden van zijn betrekking tot ons kenvermogen
dat blijkt
uit bl. 15 3, waar hij met instemming uit Feuerbach, die het.
wèl schrijven mocht, het volgende citeert : »Denn alle Philo»Sophie hat keine andere Aufgabe als zu ergründen was, uni
»den Ausdruck zu wâhlen, das Wesen der Dinge welche uns
»das Leben nur in Beziehung auf uns als sinnliche und per»sönliche
sönliche interessierte Wesen darstellt, an sich oder
es ist
»dasselbe
in Beziehung auf die Intelligenz, auf den Menschen„
»als denkendes, erkennendes Wesen ist".
In mijn oogen is hier de ketterij tegenover Kant evident.
Maar zoo niet, dàn moest men toch eens zeggen waarin die
»unvermeidliche Brüch" bestaat »mit den Anschauungen und
» dem ganzen wissenschaftlichenVerfahren, für welche das system

» Spinoza's typisch ist" — welke breuk in 1858 schijnt gebeurd
te zijn ! Ik voor mij zie juist het Spinozistische »Verfahren" in
het laatst voorgaand citaat uitstekend weergegeven. Het is
zijn groote roem.
Hoewel prof Bolin nu nog wel in een paar andere dergelijke machtspreuken duidelijk te kennen geeft, dat hij Spinoza.
zeer verouderd acht zonderlinge »Würdiging Spinoza's,"'
waartoe hij de pen opvatte ; want als er iets op dit gebied.
verouderd mag heeten, dan toch zeker wel Spinoza's » Wurdigung" als 17e eeuwsche grootheid ! blijkt uit geen
syllabe waarom.
Als de schr. bijv. zegt ; »Der ihm (Sp.) durchaus unentbehr
»liche, das Centrum seiner Lehre innehabende Gottesbegriff
»ist, so zu sagen, die Nabelschnur die ihn mit den herr-_
»schenden Ansichten seines Zeitalters verbindet" (p. I 5 I .
wil de schr. dan zeggen dat de inhoud van dat Godsbegrip>
in den geest van de 17e eeuw wortelt ? Dit zou een scholas-
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tieke minachting zijn van den wijzen raad van Hume »to
attend more to things than to verbal appellations." Uit de
boven meegedeelde feiten daaromtrent blijkt reeds evident
de onjuistheid van die bewering.
Of wil de schr. zeggen dat Spinoza door »überhaupt" nog
een Godsbegrip te hebben, in de -i 7e eeuw wortelt ? Geen
enkel woord in het boekje maakt die veronderstelling ongerijmd, en het zou daarom vooral mogelijk zijn, in mijn oogen,
omdat ik inderdaad meen dat Kants Kritik alleen door grove
inconsequentie tot een Godsbegrip leiden kan, alleen daardoor
zijn sucject »ober sich selbst hinaustreten kann."
Toch is de bewering dat ieder Godsbegrip verouderd is te
dol om ze te mogen veronderstellen.
Ware het niet dat ik bij prof. Bolin de woorden gelezen
had : » es gab für ihn (Sp.) wie für alle Heroën der modernen
Wissenschaft, nichts als strenge Ursachlichkeit" (bl. 12), ik zou
misschien in den schr. een dier Kantianen vermoeden die de
» Kritik der reinen Vernunft" louter gebruiken als vrijbrief voor
de zoogenaamde »praktische."
Dat systeem een ware kweekschool van jesuïten (zie
de Nieuwe Gids van Oct. 1886) — heeft ook vele brave en
knappe aanhangers. Jacobi behoorde reeds tot hen. Maar ik
dacht juist dat die kenbron al heel verouderd was. Het is
mogelijk dat zij weer gaat vloeien, hetzij doordat een reactie
ons wacht, hetzij doordat men er inderdaad mee meent verder
te zullen komen.
Het enkele feit dat men dit zoo in den grootsten ernst kan
neerschrijven, bewijst genoeg hoe verbazend anarchisch ons
tegenwoordig geestesleven is. En dàt wij inderdaad bedreigd
worden met iets, wat in ieder geval voorloopig, zoo evident
reactionair zou zijn, kan men opmaken uit een zeer goed
artikel in de Revue des deux Mondes (15 Mai i 894) : les
théories nouvelles de la croyance. Wat bij Kant een particuliere permissie was, dreigt te worden een eisch, met dwang ook
aan anderen opgelegd, aan de philosophie, aan de wetenschap
(de »geestelijke") en de maatschappij.
Dat spreekt trouwens van zelf. Als ik vrij gelooven mag,
wetenschappelijk gesproken, dan moet ik ook aan de resul-
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taten waartoe ik op dit gebied kom, werkelijkheid mogen
toekennen. En dit laatste is weer niet mogelijk of men moet
er tegenover anderen over gaan spreken, alsof het wetenschap
ware. Zoo dreigen wij weer terug te gaan naar de MiddenEeuwen ; alleen het vast vertrouwen in de Evolutie kan ons
troosten. Vooral Jacobi heeft op die ridicule tweeslachtigheid
in Kant's leer gewezen. Zoover ik kan nagaan heeft in Jacobi
de logica, en in Spencer's »Principles of psychology" de evolutie haar laatste woord tegen Kant gesproken,
Nog eens, wat prof. Bolin van dit alles denkt, is mij hoe
vreemd dit klinken moge, absoluut duister gebleven. Zeker
is alleen, dat hij meer dan eens op verschillende wijzen te
kennen geeft: »das System Spinoza's bietet nunmehr ein bloss
fachliches Interesse" (blz. 17). Waarom blijft een raadsel.
Nu is dit toch zeker, dat men niet van verouderd spreken
mag, zoolang men niet iets beters heeft. En nu had toch
iemand, die zoo herhaaldelijk op het verouderde van Spinoza
wijst, wel eens mogen zeggen wat voor zuiverder Gods- of
zielsbegrip ons, na 1850, door philosophie, wetenschap, of
wat ook, is aan de hand gedaan. Zoo van zelf sprak dit toch
waarachtig niet ! Vooral op psychologisch gebied is de stelling, dat Spinoza door de »epochale Leistung Kants" zou
verouderd zijn, — ik erken trouwens, dat ik ze nergens gelezen heb, ook niet bij prof. Bolin ; maar wat bedoelt hij dan ?
z66 belachelijk, dat zij over doet slaan in de tragische stemming waarmee ik deze bespreking begon.
Prof. Bolin's boekje is zooveel als een aflevering van onze
»Mannen van beteekenis", geschreven zonder pretentie voor
het beschaafd publiek. Maar daarvoor is het door hem gegeven beeld van Spinoza onvoldoende. Hier heeft geestelijke
ontmanning plaats gehad. Want hoe goed -- op de besproken machtspreuken na alles moge zijn wat er in staat, er
wordt te veel verzwegen en dan nog te slecht gerangschikt.
Dit spreekt trouwens vanzelf, als men van onzen landgenoot
zoo'n beperkte opvatting heeft, inplaats van hem te beschouwen
als de nog altijd onovertroffen openbaring van den modernen
geest omtrent God en Ziel, die eerst in onze eeuw de psycholog ie - ging leiden, eerst in onze dagen de maatschappij gaat
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doordringen, eerst over een halve eeuw het strafrecht zal
hervormen en z66 nog eeuwen en eeuwen niets anders zal
doen als de beginselen uit te werken, die Spinoza reeds met
volle klaarheid heeft doordacht en doorvoeld. Wat men hierop
moge afdingen, wij Nederlanders hebben in ieder geval in
v. Vloten's Benedictus de Spinoza een oneindig beter beeld
van dien »Man van beteekenis".
23 Aug. 1894,
M. C. L. LOTSIJ.

3.

GESCHIEDENIS.

DE AFSCHEIDSREDE VAN PROF. FRUIN.
Dat gebeurt maar zelden, dat een professorale rede zoo'n
indruk van menschelijkheid bij ons achterlaat.
Prof. Fruin voelt zich ook wel, ja vooral niet minder dan
zijn voormalige ambtgenooten, een, nu gewezen, Princeps van
de Respublica Aeterna ; hij ontleent ook wel zijn beelden
een Atheensche fakkel-wedloop
aan Lucretius, en — een
toortsdragende godin -- aan de gedachtenis-penningen van de
Leidsche Academie ; en de hoofdgedachte van zijn aanspraak
Tempus abire tibi est — is van zijn lievelings-dichter Horatius;
maar wat een menschelijke aandoening klopt er hier onder
den klassicistischen omslag waar de waardigheid-bekleeders
aan de Universiteit van Leiden in plegen gekleed te gaan,
wat hebben de humaniora in dezen hun beoefenaar het humane
zeldzaam ontzien.
Wat weinig professoraal, wat menschelijk klinkt het, deze
zeventig-jarige die zich gelukkig prijst, dat de dood het is, die
hem het meeste leed heeft aangedaan ; wat menschelijk die
bekentenis en die zelf-kennis : »ik die niet welsprekend ben
noch geestdriftig ;" en : »menigeen zou het geluk dat ik in mijn
arbeid vond den naam van geluk nauwelijks waardig hebben
gekeurd. Doch niet van het levenslot op zichzelf hangt eens
menschen geluk af, maar van de overeenstemming der lotgevallen met zijn karakter en gemoed."
Jegens iemand die zoo wijs en gevoelig zelf de grenzen
van zijn wezen trekt, moet het bijna ongracelijk lijken als men
bedenkingen oppert tegen sommige van zijn beweringen, en
dus op het bestaan van die grenzen nog eens aandachtig
maakt. Als men tegen hem het goed recht van welsprekendheid en geestdrift verdedigt, zal iemand uitroepen : wel, hij
geeft immers toe dat hij welsprekend noch geestdriftig is. En
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als men het begeerenswaardige bepleit van een zekere grootheid
van lotgevallen, zegt die andere : maar hij bekent immers dat
hij, voor zin gemoed en zin karakter, aan dat groote geen
behoefte had. En in beide gevallen zal men moeten toegeven
dat men eigenlijk hetzelfde doet dat de aangevallene ook al
heeft gedaan. Maar al deed ik niets als dit algemeene,
prof. Fruin, die de woorden van Jago : I am nothing if not
critical, op zich wil toepassen, zal de eerste zijn om in dat
aandikken van grenslijnen, als een kritische bezigheid, iets
goeds te zien. En ga ik verder en pas mijn kritiek toe op
bizondere beweringen, dan ontleen ik daartoe het recht alleen
al aan deze overweging : dat elke mensch, hoezeer hij ook
van het beperkte van zijn wezen overtuigd mag zijn, nooit
geheel ontkomen kan aan de menschelijke eigenschap, zijn
betrekkelijke voor algemeene waarheid te geven, en dus elke
andre mensch iets verdienstlijks doet die hetzij op het betrekkelijke van die waarheid indachtig maakt, of zelfs maar
een waarheid die hèni algemeen lijkt, ernevens stelt.
Twee plaatsen vooral, die met elkaar en met het wezen
van den heer Fruin onmiddelijk saamhangen, zijn het die ik
hier wensch te behandelen.
De eerste, die waarin hij, het wezenlijke van de geschiedschrijving in haar overeenstemming met de werkelijkheid
leggende, haar tegenoverstelt aan de dicht- of schilderkunst,
die tot die werklijkheid niet zou hoeven door te dringen, en
zich tevreden stelt, als het kunstgevoel maar bevredigd wordt,
met »een schijn van waarheid", die als dichterlijk tegenover
de werkelijke waarheid van den geschiedschrijver zou staan.
De tweede, die waarin hij de meening uit, dat men, bij het
beoordeelen van de waarde van verschillende geslachten, de
mannen van bizondere grootte, als hors ligne, buiten rekening
1 aten moet.
Men ziet wel : de heer Fruin is welsprekend noch geestdriftig, hij geeft voor zichzelf den menschen van welsprekendheid en geestdrift, den dichters en kunstenaars, niet de voorkeur boven de geschiedkundigen ; hij uit dat gevoelen in deze
te algemeene bewering, dat de dichter en kunstenaar zich met
,
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»een schijn van waarheid" in tegenoverstelling tot de werkelijke.
van den geschiedschrijver »tevreden stelt".
En : de heer Fruin wenscht geen grootheid van lotgevallen,.
hij voor zich heeft het geluk gevonden in een bescheidenheid
van arbeid, die een grootere versmaad zou hebben ; hoewel
die grooteren vereerend, geeft hij als algemeene waarheid : dat
bij vergelijking van het eene geslacht met het andere, alleen
de menschen van mindere afmeting mogen worden meegeteld.
Helder ziet men dat deze met elkaar samenhangende stellingen in onmiddelijken samenhang met het heele door hemzelf omschreven wezen van den heer Fruin staan, maar helder
ook dat hun algemeenheid uitlokt tot kritiek.
Ik wensch nu namelijk,
en hoop dat zij om het goede
van de bedoeling mijn aanmatiging verontschuldigen
tegenover de eerste bewering de partij van de kunstenaars,
-tegenover de tweede die van de grooteren kiezende, en dezelfde fout als de heer Fruin, die van het veralgemeenen
van mijn persoonlijk gevoelen, begaande, het omgekeerde te
beweren van wat de heer Fruin beweerd heeft, en vol te
houden : ten eerste : dat de werkelijke waarheid bij den dichter, de schijn van waarheid bij den geschiedschrijver gevonden
tivordt ; ten tweede : dat bij vergelijking van den eenen tijd
met den anderen alleen de groote mannen mogen worden
meegeteld.
Aangaande dan het eerste punt begin ik met op te merken
dat ik niet met de woorden tricheeren wil, en onder waarheid,
precies als de heer Fruin, overeenkomst met de werkelijkheid
versta. Overeenkomst met de werkelijkheid zoekt de historicus.
»Elk afzonderlijk bericht" »beproeft" hij » in zichzelf," »ver
gelj kt" het »met andere," en »neemt" het »niet als bestanddeel van zijn voorstelling op" »voor dat hij overtuigd is van
zijn deugdelijkheid en betrouwbaarheid." Aldus de heer Fruin
en dit is wat ik hem volmondig nazeg. En wat dàn volgt:
»het ineenvoegen dier op zichzelf staande feiten in hun natuurlijk verband, het reconstrueeren in de gedachte van het
leven dat eens het thans doode verleden bezielde, van de
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beweegkrachten die van het eene feit tot het andere hebben
gevoerd en de steeds veranderende toestanden veroorzaakt : "
zeker, over heel deze definitie zou ik met den schrijver geen
geschil krijgen, als niet een enkel onjuist woord erin mijn
bewering staafde, dat bij den geschiedschrijver zooals prof.
Fruin hem zich voorstelt, maar een schijn van waarheid, de
werkelijke daarentegen bij den geschiedschrijver-dichter gevonden wordt.
Reconstrueeren in de gedachte van het leven dat eens het
thans doode leven bezielde ; van de beweegkrachten, die tot
feiten gevoerd hebben en veranderingen veroorzaakt.
De heer Fruin dacht aan de feiten zelve, aan een geheel
van feiten dat moest gereconstrueerd worden ; maar reconstrueer eens een bezielend leven, reconstrueer eens veroorzakende beweegkrachten Feiten reconstrueeren, goed, en dan
zijt ge een historicus in den beperkten zin waarin hij tegenover gesteld mag worden aan den dichter. Maar ziel en leven
inscheppen, beweegkracht en oorzaak navoelen, de veranderingen
in de toestanden zichtbaar maken voor het geestesoog, dat doet
de historicus alleen voor zoover hij ook dichter is, dat doet hij
door die enkel dichterlijke kwaliteiten : Intuïtie en Fantasie.
Neem dus nu aan, zooals de heer Fruin wil, dat de historicus staat tegenover den dichter. Dat hij, intuïtie en fantasie
versmadende, feiten wil reconstrueeren tot zooveel mogelijk
nabijkomen aan de werkelijkheid. Wat, meent ge, is het
hoogste dat hij bereiken zal ? Wel, een uiterlijke gelijkheid
van feiten, van de weinige feiten, waarover vergeleken met
het leven, onze herinnering beschikken kan, gerangschikt in
een waarschijnlijk verband. Ja, waar-schijnlijk. Wel zeker zou
dit bereikt zijn wat de heer Fruin zegt dat de dichters voor
lief nemen, waarheids schijn. Of staat niet hij bloot aan duizend vergissingen die het leven van een vorigen tijd wil
saamstellen uit berichten die door 't toeval bewaard, door
woorden verkleurd, door soms maar schijnbare tegenstrijdigheid zichzelf vernietigend, tot de levende daden van dien tijd
staan als de gebroken snaren van een viool tot het geluid
dat er eens uitkwam, met die saam te hechten men zelfs niet
de snaren, laat staan het geluid weer »reconstrueert".
!
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Maar de dichter zal anders doen. Hij ook ziet de feiten;
waarom minder oplettend dan de historicus ? Maar die feiten
bestudeerend voelt hij, dat die feiten het hem niet hebben
gedaan. Hij heeft de intuïtie die in de stembuiging van
het eene bewaarde woord de echtheid voelt en de valschheid
van het andere, die uit tien woorden de ziel van een mensch
en uit honderd de strooming van een tijd begrijpt; de groote
mogelijkheden, de noodzakelijke gangen en grenzen van
driften en daden drijven heen door zijn lichaam, dat bespeeld
wordt door den geest van den tijd dien hij bezworen heeft,
een geest die zich eerder niet laat heenbannen, voor hij al
zijn zwaargeleefd, langgezwegen wezen heeft uitgestormd en
uitgeklaagd en uitgejuicht in de ziel van zijn bezweerder, en
door diens mond zich een uiting schept in een blijvend beeld.
Want na de intuïtie is de verbeelding er. De ziel die gestalte wordt en de dichter begrijpt het niet; maar hij ziet ze.
Zij staan daar, zij leven, zoo zeker als die tijd voor eeuwen
geleefd heeft : het is zijn mond die hem zeggen moet. En
hij hem schrijvend, hij weet dan wel dat zijn voorstelling niet
saam stemt met het volgbaar verloop van kleine feitjes in het
verledene. Maar ook weet hij dat met al die feitjes hij de
werklijkheid, ja de levende werklijkheid, haar ziel en haar beweegkrachten, niet z66 zou nabij komen, als hij het nu doet
door zijn groote eenvoudige beeld.
De heer Fruin vindt dit mogelijk te dichterlijk en dat ontneemt hem het geloof eraan. Maar waarom zou dit dichterlijke
niet even werkelijke ervaring zijn als de nuchterste waarneming?
Ook de hartstocht kan een ervaring zijn. Ook de verbeelding
kan een ervaring zijn. En dit is wat ik den heer Fruin
niet verwijten wil, want dat past mij niet — maar als een
eerbiedige rede leggen wil naast zijn Rede : zonder hartstocht
begrijpt men den hartstocht van de Tijden niet, en zonder
verbeelding veroordeelt men niet het Dichterschap.
En hiermeê raak ik het tweede punt, dat ik bespreken wou:
in de beoordeeling van de geslachten tellen de groote mannen
niet meê. Is dit niet wat al te aangenaam voor de meêtellende Middelmaat ? Den grooten mannen van zijn vak en tijd
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brengt de heer Fruin zijn hartelijke hulde toe : niet hij zal,
al prijst hij de middelmatigen, nalaten de grooten te verheerlijken ; maar voor den invloed van dit woord op minderen
betreur ik dat hij het gesproken heeft, en zeker, nu ik eenmaal mijn stand genomen heb, betwist ik de juistheid ervan.
Het is eenvoudig niet waar, dat ooit iemand, als hij twee
tijden heeft te beoordeelen, en in den eenen ziet hij weinig
middelmatigen en enkele grooten, en in den anderen veel
middelmatigen en geen één grooten, de grooten zal uitschieten
en zeggen : als wij in het algemeen vergelijken, is de tijd van
de vele middelmatigen vooruitgegaan. Dat de heer Fruin dit
thans doet is een beleefdheid en uiterst » ónredelijk". Een tijd
is groot door de grootheid van één of méér van zijn enkelingen,
maar als er in een tijd één enkeling groot is, dan is die tijd
groot, en grooter dan de daaropvolgende, die met zijn duizend
middelmatigen nooit meer dan middelmatig kan zijn. Men
mag het algemeene van zoon tijdelijke middelmatigheid hoog
aanslaan, ten eerste omdat het beter is dan algemeene onbeduidendheid, en ten tweede omdat er kans is, dat op een
breede onderlaag van algemeene half-ontwikkeling een nieuwe
tijd van zeldzaam-hooge ontwikkeling in zeldzame individuën
volgen zal, maar ook dan weer is de waardeering van den
middelmatigen tijd een gevolg van de overtuiging, dat een
tijd met één groote persoonlijkheid grooter is.
Het omgekeerde zou zijn alsof een bloemkweeker het eene
jaar boven het andere stelde, omdat in het eene jaar, hoewel
er geen één bloem aan zijn planten kwam, al zijn planten
het tot knoppen brachten ; terwijl in het andere een half dozijn,
prachtige bloemen, maar al de anderen niets hadden voortgebracht. Ik geloof dat de man wijzer zou wezen en zijn zes
bloemen liever hebben dan de duizend knoppen, waar hij
niets meê kan doen.
Ook hier lijkt mij de fout van den heer Fruin weer zijn
ondichterlijke opvatting van het geschiedschrijven. Het is waar,
nooit, in géén tijd, hebben zooveel zorgvuldig-geschoolde en
bedachtzaam-onderleide doctoren en meesters archieven en
bescheiden gëinventariseerd en uitgegeven ; in géén tijd zijn
van al de kleinste bizonderheden van toilet en kleeding,
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waarin de doode tijden hun hartstocht door de eeuwen promeneerden, de kleinste schakeerinkjes uitgeleid ; en niet ik zal
de eerste zijn om dit eerlijke werk te misprijzen, waaraan
elk dichter ten slotte zich hoogelijk moet voelen verplicht.
Maar — is het dan dat men daarbij blijven moet ? Waarvoor
meenen de heeren dan toch dat de Tijdgeest hen daar heeft
neergezet. Toch niet opdat het nageslacht van alles het
naadje van de kous zal weten, of dat de kleur van de kousen
van den Spaanschen Amirant een onderwerp van bespreking
zijn zal in de wachtkamers en kletsgezelschappen van de
twintigste eeuw ? Waarlijk, ik geloof wel dat die tijd wat
anders zal hebben te doen. Maar een beeld zal hij noodig
hebben, hij zoo goed als alle vorige tijden van hartstocht en
daadkracht, een beeld van het leven van zijn voorgeslacht,
opdat, zooals het kind kracht put uit de gedachtenis van het
schoone leven van zijn vader, hij sterk zal worden door de
overweging van het sterke dat zijn vaderen hebben gedaan.
De doode helden moeten weer worden tot standbeelden in
hun herinnering, de daden tot gloeiende epen, de woorden
tot brandende liederen ; in de harten van de kinderen moet
de kleurige wereld staan, de wereld van twintig eeuwen
levens, dat zij twintig eeuwen levens, twintig eeuwen kracht
en blijdschap en levenslust zullen leggen in hun eiken oogslag
en ademtocht. Tot het leven moet alles zich uitstorten, tot
het leven niet van enkele veelwetenden, maar van het volk
dat een kind is, en kinderlijk alleen door middel van de verbeelding leert. Ook de geschiedenis. Als dan wat de heer
Fruin noemt de wetenschap, de wetenschap van de geschiedenis verloopen zal, als in liederen en beelden niet de détails
alleen, de ziel zal leven voor de monden en oogen van het
nageslacht, en als * zaad voor een beteren tijd gebleven in de
harten, dan zullen wij een traan plengen op het graf van de
middelmatige werkers, die een grooten tijd voor hebben bereid.
r

Professor Fruin, die de onpartijdigheid zelf is, zal mij vergeven dat ik naast zijne algemeenheden deze van een andere
soort heb gesteld. Dat ik dit opstel begonnen ben met uiting
te geven aan sympathische gevoelens, moet niet als een plicht-
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pleging worden beschouwd. Zoolang het bestudeeren en
rangschikken van de feitelijke geschiedenis met de Götheaansche zachtvingerigheid en Kantiaansche breinvastheid gedaan wordt die den heer Fruin kenmerkt, is er één bezigheid
waarin hij de meerdere is van al zijn tijdgenooten, ook van
die hij zijn meerderen en voorgangers noemt, Groen van
Prinsterer en Bakhuizen van den Brink. Het strenge brein
van den eersten en de ruime geest van den anderen zijn
mogelijk niet zoo zeldzaam als het fijne en vaste hoofd van
hem zelf. Hij mag van dichters en kunstenaars alles wat hij
wil beweren, zij hebben nog niet het recht hem iets anders
als dankbaar te zijn. Dat ik des ondanks de eigenschap van
jago naar den heer Fruin heb toegekeerd, hij zie er voor het
eene deel de beleefde zelfverdediging van een dichter in, voor
het andere de bezorgdheid dat de middelmaat zich voortaan
beroepen zou op de woorden van prof. Fruin.
-

ALBERT VERWEY.

KUNST.
OPSTANDIGHEID IN PRENTEN.
Aan Aeg. W. Timmerman, die mij deze
prenten leerde kennen.

De Parijsche teekenaar Steinlen is door zijn wekelijksche
teekeningen voor den Gil Blas illustré, in de laatste jaren
bekend genoeg geworden, maar hier te lande althans heeft
men van zijn werk in Le Chambard Socialiste luttel kennis
genomen i). Evenwel, en hoezeer ik de verdienste van zijn
Gil-Blas-werk allerminst misken, durf ik Steinlen in zijn liefde
tot de vrijheid van vrij wat grooter uiting te vinden dan in
zijn aanschouwelijke beelden der vrije liefde, en wat mij betreft
mag hem zelfs om dat andere dit laatste gestolen worden
want veel meer dan in dit veel gevarieerde novellen- en
liedjes-geïllustreer, komt in die oproerige bladen, het kranig
onbevangene, ongesausde van zijn talent, in kloeke beelden
van breeden zin uit.
Om zijn medewerken aan den Chambard, waarvan hij de
prenten als Petit Pierre onderteekende, heeft Steinlen voor
korten tijd Frankrijk verlaten. De wet gunt er niet langer de
vrijheid van getuigen en vermanen. En voorzeker, indien een
inquisitoriaal bewind, degenen het eerst wil treffen, die tegen het
gezag van de misstanden waaronder wij leven, het vruchtbaarst
zaad uitstrooien, dan behoort het dezen teekenaar vooral als zijn
vijand te vervolgen, die met een menschelijkheid van voelen
en een geluid van oproepen in het strijdperk treedt, als waarover zeker geen ander teekenaar in zijn kamp beschikt. De karikaturisten die tegen de regeering van Louis Philippe een zoo
geduchte campagne hebben gemaakt, blonken uit door groote
gaven, maar ik betwijfel of de hartstocht hunner verontwaardiging zoo onpersoonlijk, zoo ruim en zoo welsprekend
was, als die welke Steinlen in dit werk beweegt.
i) De Chambard verscheen tot heden elke week sedert i6 Dec. j.l. De laatste
malen echter zonder prenten van Steinlen.
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Bepaald nobel is al een van zijn eerste kartons voor het
nieuwe blad, een nieuwjaarsprent. Met vurige aandacht, half
ontzet voor zich uitziend, laat er een groote arbeider, in fiere
houding, een oogenblik met uitgestrekten arm de hand rusten
op de spade, terwijl hij zich keert naar waar imposant hoopvol,
aan den horizon, een roode geweldige zon, door blauwe
wolken van fabrieksrook heen de zwarte aarde gaat beschijnen.
Ongecontroleerd, durf ik alle nieuwjaarsprenten van i 894
voor minder grootsch te verklaren dan deze rauwe krabbel,
die zoo ruig getuigt van het groot verlangen naar La bonne

année.
Indrukwekkend dramatiesch niet minder, en ofschoon iemand
van kleiner talent licht die grens zou hebben overschreden,
zonder een schijn van melodrama, — is een andere prent die
veertien dagen later verscheen onder het opschrift : La misère
sous la neig e, en er onder geschreven : Ce que nos intègres
appellent » Association de malfaiteurs". Het is een stoet
verkleumde proletariërs, die verarmd, de handen diep in de
zakken, de hoeden diep in de oogen, met mat wanhopigen
gang, van den horizon af voorttrekken over de wijde baan,
onder het neerdwarrelen van groote vlokken. Een van hen,
een grijsaard, ligt voorover, bezweken in de sneeuw alsof hij
den kouden dood gelaten kust. De anderen letten niet op
hem, maar schrijden akelig onderworpen in stomme rijen voort.
Men kan het anarchisme een waan en het socialisme een onbeproefd stelsel wenschen te heeten, maar men moet geen
mensch zijn om niet te worden aangegrepen door dit sober
tafereel, dat niet voor een politieke partij, maar dat, en met
slaande kracht, uit een geweten van goeden huize spreekt.
Maar dit is niet de toonaard waarin Steinlen in deze serie
doorgaans teekent. Le Cri des Pavés heet een veeleer gerevolteerde en waarlijk spookachtige prent, waar hij het Parijsche
straatplaveisel zich laat openbarsten, en de schimmen van de
door de Versailles-regeering neergeschoten communemannen
met opgeheven mummiearmen den kreet van verwijting doet
uitbonzen in de lucht : Volre République est felle de noire
.Sant . Daumier was, ja veel grandiozer van blijvende plastiek,
maar heeft hij meer Danteske projectielen geworpen ?
-

r

-
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Een ander soort : een zedenschets verwant aan het comédiei5arisienne -genre van Forain, maar zonder iets van dat soort behagen, wat deze verfijnde houdt in het vernuft van zijn eigen
snedige vinding, een wreede brutale teekening van barsche
pamfletkracht, draagt tot titel Libertë du travail ! In een makkelijken stoel ' zit een afschuwelijke patser van een rijkaard, type
van den millionair-woekeraar, met monsterhaviksneus, beestenbek en, witte branie-bakkebaarden, kalm te betoogen tegen
een kamermeisje, dat beschaamd het gezicht in de handen
verbergt : Ainsi Dna petite, choisissez : ou vous montrer genlille avec rnoi, ou quiíter la maison • • . . vous êtes libre.
Kalmer tegenhanger tot deze gruwelijke prent, is die van
een ander misdeeld vrouwtje, dat bij een ellendige wieg, onder een dakraampje zit te zwoegen voor een naaimachine, en
zorgzaam haar lampje uitdraait, nu de bleeke morgen daar
buiten over de kille toppen der huizen heen komt. Voici
enfin la saison ou je pourrai économniser^ trrois Izeures de
pétrrole pai- jour, laat hij haar zuchten.
Eenigszins nog in zulk kader, is de voorstelling van een
met de nationale feesten door giorno's verlichte straat, waar
een bedremmelde plebejer door heengaat, twee kinderen aan
den arm, die zeggen : Oh papa, coimme ca ser•ait beau, la
fêle', Si nous avions de quoi ;zanger.
Zulke teekeningen die de meest echte overtuiging ademen,
zijn waarachtig niet klein van opzet en niet eng van werking.
Maar er zijn kleinmoedigen die, ze ziende, zullen zeggen : wat
baat het dit alles in mij op te roepen ? En wat baat het
dan wat de overheid in laatste ressort, en alsof dat een oplossing ware, bedrijft met degenen die door het besef van zooveel ellende tot wanhoop of waanzin komen, wil Steinlen op
zijn beurt vragen, met een teekening zoo eenvoudig en zoo
verschrikkelijk als men zich kan denken : een magere guillotine,
die schavotkleurig, hoog in de lucht steekt, haar mes nog druipend
van versch gevloten bloed. Suprême argument zet hij er boven.
Dat zijn ten slotte zijn breedst geconcipieerde prenten, die,
waar hij geen toelichting onder, en slechts een enkel woord
boven hoeft te zetten als saamvatting van het zoo welsprekend
geteekende. Aujourd'hui heet een van deze'. Het is op een
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akker bij een fabrieksstad en een riant kasteel, het trekken
van een ploeg, waar een gekromde arbeider en zijn vrouw,
die een kind vastklemt, aan een juk voorgespannen zijn, terwijl laatdunkend in een wit zomerpak en een panamahoed
op, een dikke kerel er met een wandelstok naast loopt ; een
sigaar in zijn hoofd en zijn neus in de lucht : type van den
zwierig voldanen kapitalist.
De week daarop verscheen Demain. Dezelfde akker is
verder beploegd, maar het juk is gebroken. Dezelfde rosse
arbeider staat nu heroïek rechtop, en zonder woede noch
leedvermaak, door niets dan de platte hand zwaar te laten
neerkomen op het hoofd van den gezetten witjas, wordt deze
den grond ingenageld als een nuttelooze paal, als een steenen
pop die zelfs geen deernis wekt.
Is dit een profeteeren met waardigheid, en is dit op zijn
wijze, en als de beste kunst, diep doorkijken achter het oppervlak der dingen of niet ?
Voorzeker, indien ik voor het kiezen hadde, ik zou voor
kunst andere dingen voorgeschreven vragen, en rauwe
kreten als deze, geven zonder twijfel minder hooge voldoening
dan sereene zangen. Maar geeft het juist voor ons die zuiverheid
zouden wenschen en schoonheid, geen pas, gedurig te bedenken, hoe in een wereld die door radelooze ellende, redeloos
onrecht, en reddelooze domheid dreigt onder te gaan, de
kans gering blijft op die breeder harmonieën in welke alleen
het goddelijke troont? En wat wij dan verlangen : evenwicht,
schoonheid en geluk, hebben wij nog recht voor ons zelve
naar dat hoogste goed te dingen, bij zooveel jammer om ons
heen, bij zooveel deel aan schuld in ons binnenste, en bij
zooveel boetedoening die het morgen vragen zal?
r9 Aug. '94.

JAN VETH.

IO

MYSTERIE-SPEL,

I.
Aan jan van der Waals,
Phil. Nat. Stud.

In een tusschentijdperk, na het uitleven der zelf-ontstane
kunst van personen, en voordat een gemeenschappelijk ideaal,.
in welks onbereikbaar weten het eerste ontstaan van een
cultus is gelegen een gemeenschappelijke benaderende.
beelding perst uit de samen-dringende menigte ligt het oogenblik van bespiegelende beschouwing, troostend herdenken aan
het vergane, heuchelijk profeteerend het komende.
Dit is in het leven de preek van den middelenden priester
tot het volk.
Wee, wie predikt tot eigen stichting alleen.
Het - is mijn wil niet, ontledend na te gaan, de ontstaanswegen, van wat ik hoog acht, noch is het mijn lust te onderzoeken in de passie van het onderzoek zelf. Qui scrutator
est majestatis, oopriretur a gloria i). Slechts als voorbeeld
wil ik nawijzen, de werking van datgene wat eenmaal is
geweest een machtig gebaarte der moeder, tot wie ik onbewust de liefde van het mij omringende voel gaan, en
wie ik, zij het door eigen behoefte misleid of door kortzichtigheid in de toekomst stomp, nog eindelooze vruchtbaarheid
toeken.
Voor hen die hetzij een historische, hetzij een uit hoop
voortgekomene overtuiging hebben, dat een zuiver of gezuiverd Christendom, het verlangen van onzen tijd is, zullen de
wetten waarop een leven in deszelfs hoogst menschelijke
i) Prov. XXV, 27.
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uitingen bewust of onbewust gebouwd wordt, nog immer te
vinden zijn bij hem die uit de verste doorgronding van het
zuiver menschelijke, zijn heiligheid puurde, in de Summa
Theologiae van Sanctus Thomas Aquinas. Zij zullen opvorderend het nooit volmaakt gebouw, of pogend in jonge kracht
een nieuwel tempel naast den ouden op te trekken, immer
vinden dat het aldragend fundament, met onpeilbare voren
is omploegd, door hem die zich zelve niet in wetenschap
vergeten heeft, maar wien het gegeven was de grenzen van
ons recht tot onderzoeking te bepalen.
Voortgaande in beschouwing van een zekere kunst past
het mij immer het oog te houden op hem, zonder wiens wijsgeerig bepaalde wetten ik iedere kunst nietig acht.

De eerste reflex van een geestelijke of lichamelijke zintuigprikkeling is het Geluid.

L'oreille sent le son en l'entendant, l'oeil sent la couleur
en la voyant et le coeur sent Dieu en croyant, aldus is
de materieele kant der geestelijke zintuigen, die wij in
het oog te houden hebben vrij juist uitgedrukt. Mijn
bedoeling wanneer ik van de prikkeling van een lichamelijk
of geestelijk zintuig spreek is : de invloed die een materieel
ding of de materieele voorstelling eener abstractie uitoefent
op onze materieele zintuigen of onze materieel voorgestelde, geestelijke zintuigen. Dit is het Geluid van een kind
dat licht ziet, pijn, honger of later verdriet heeft, hetwelk bij
iedere nieuwe prikkeling anders is, maar dat door een wet
van harmonie, bij herhaald dezelfde prikkeling ook telkens
hetzelfde zal zijn, individueel verschillend naarmate van het
vleeschelijk verschil der organen. De reflex nu der prikkeling
van het geluidszintuig, zal een eenvoudige klank zijn, min of
meer gelijkend op het gehoorde geluid, de reflex echter van
wat gezien wordt, zal daar de omzetting van visie tot geluid
minder eenvoudig is, dan die van geluid tot geluid, een meer
gecompliceerde klank, of aaneenschakeling van klanken geven
die men woord noemt. Ook de reflex der geestelijke zintuigsprikkeling wordt tot woord, maar daar weinige van dezen
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zoo stabiel en onafhankelijk van de persoon zijn als die van
het gezicht, zijn het voornamelijk de laatsten die de taal
vormen.
De oorspronkelijke taal dus gedeeltelijk reflex van het geestelijke maar voornamelijk van het lichamelijk-geziene, wijst op
een alleen bij menschen i) voorkomende groote ontwikkeling
van het Gezicht, en daar de prikkeling door middel van het
vormen van een Beeld geschiedt, zal dit beeld zelf zijn eischen
krijgen, en zij die eerst de beelden van hun oog in geluid
hebben omgezet zullen nu beginnen, met een stuk gebrand
hout dat hun de vingers heeft zwart gemaakt, de schaduwen
op een wit vlak om te trekken. Herinnering zal hen ook
zonder schaduw deze omtrekken doen namaken ; zij zullen verband zien tusschen persoon en schaduw, schaduw en omtrek
en de nader te bepalen fantasie treedt in werking.
Aldus is slechts de ontwikkelingsgang der twee lichamelijke
reflexen, met welke men bij het Mysterie-spel heeft rekening
te houden. Ter volledigheid diene, dat men een buitengewoon sterk, alleen bij menschen voorkomend, reflex-vermogen van de prikkelingen van het materieele deel der
lichamelijke en geestelijke zintuigen intellect noemt ; het reflexvermogen, der geestelijke kant, van lichamelijke en geestelijke
zintuigen : fantasie.
Doch niet datgene, wat door den invloed van wat onze
zintuigen direct waarnemen kunnen, gevormd wordt, maar dat,
wat door den invloed op geheel ons geestelijk en lichamelijk
zijn, van het meer dan wij bewerktuigde tot stand wordt gebracht, is belangrijk. Het meer bewerktuigde, aan hetwelk wij
dien invloed reflecteerende macht over ons bestaan toekennen
en onwetend van de enkel- of veelvuldigheid synthetisch God
noemen. De invloed, die bij, uit geestelijke en lichamelijke
materie bestaande wezens het Leven vormt, welks reflex de
Wil is, afhankelijk van het lichamelijke, doch grooter of kleiner
naarmate de meer- of minderheid van het geestelijke; is de
i) Terwijl b.v. bij dieren de keuze van een rasgenoot tot teling voornamelijk op de reuk geschiedt gebeurt dit bij menschen, ook al weer met uitzondering
van eenige geestelijke sympathie, voornamelijk op het gezicht, en valt een keuze
op de reuk zelfs bijna buiten ons voorstellingsvermogen.
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oorzaak der voortplanting. De invloed van het reeds waarneembaar voortgeplante op een verbinding van intellect en
fantasie, is de oorzaak van het beeld der voortplanting, de

kunst.

Intellect en fantasie uiten zich door het Beeld, het beeld
door intellect gevormd, noem ik : wetenschap, door fantasie:
droom, door beider vermenging : kunst. Kunst, dus het gevolg
van een zintuigelijk reflex-vermogen, is nooit direkt van God;
het eenige, door direkte invloed van God gevormd, is wat
men materieel sprekend het Leven, abstract sprekend de Liefde
noemt, van welke onscheidbare tweevuldigheid wij ons God
als volmaking voorstellen. Deze alleen uit zich niet in het
Beeld, maar door de hoogste menschelijke erkenning zijn
fantasie en intellect steeds werkend om in een der drie beelden deze Leven-Liefde weer te geven. In het pogen is de
onvolmaaktheid, door de stof, die datgene is wat wezens met
elkander en niet met God gemeen hebben, maar in hem, die
zich van de stof, zooveel menschelijk is, ontdaan zal hebben,
zal het leven zelf en de Liefde, werken wat boven en strijdig
met stof is : Het Wonder, doch voor hem slechts die de
nietigheid van het Beeld weet en zich het Leven of deszelfs
abstractie geheel heeft overgegeven.
ANDRÉ DOLLES.

NEDERLANDSCHE BOURGEOISIRC)
DOOR

F. VAN DER GOES.
III. MR. M. W. F. TREUR : DE LEER.

I.
Voor eenigen tijd prees het radicale dagblad De Amsterdammer den Heer Treub, omdat hij een vergadering van
barbiersbedienden had bijgewoond. Dat was men zoo van
Wethouders niet gewoon. — Nog verdienstelijker schijnt het,
dat Mr. Treub in een jaargetijde hetwelk de meeste leden
van het regeerende gilde aan verpoozing wijden, bij al zijne
overige bezigheden, gelegenheid vindt een reeks van studies
te publiceeren over een zoo gewichtig onderwerp als Darwinis,we en Socialisme. Wij kunnen slechts wenschen dat de
inteekenaren op het Sociaal Weekblad zoo ijverig zijn in het
lezen, als hun redacteur is in het schrijven.
De Heer Treub heeft eenmaal, en het is niet om hem displezier te doen dat wij er op terugkomen, maar om in hem
en zijn werk de intellektueele beschaving van onze bourgeoisie
te kenmerken, een boekje over de Sociaal-Democratie geschreven, waarvan wij hopen dat hij sedert het inzicht heeft
gekregen hoe erg een prul het was, waarvan wij wenschen dat
hij nog den moed moge hebben zijn beter inzicht bekend te
maken.
II.
In zijne brochure namelijk, door hem in het begin van
te Amsterdam tegen de socialisten verdedigd, heeft de
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(i) Van deze reeks zijn I en II verschenen in het tijdschrift de Nieuwe Gids.
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Heer Treub de schromelijke lichtvaardigheid van zijne wetenschappelijke methode blootgelegd. Van de waardeleer van
Marx heeft hij een hap en een snap genomen uit een boekje
van den Heer Domela Nieuwenhuis. Met de luidruchtigheid
en de haast van den over-het-paard-gebeurden, begaafden
student, bouwde hij zijne kritiek op zijne eigene foutieve lezing
van een tweedehands betoog. Zonder twijfel is dit een volgen
van slecht voorgaan aan de academies waar men de staathuishoudkunde onderwijst, en waar op hunne beurt de kweekelingen een reputatie van knapheid verwerven. Er is, buiten
den Heer Quack te Amsterdam, geen professor aan een onzer
hoogescholen die met eenig gezag de socialistische letterkunde
heeft behandeld. De studenten scheiden van hunne colleges
met de overtuiging, dat op Marx iedere kritiek geoorloofd is.
Mr. Treub komt tot de zijne, zonder zooveel elementaire kennis van het onderwerp, als noodig is om de woorden welke
de economische begrippen aanduiden, behoorlijk te verstaan
en van elkaar te onderscheiden. Waarde, ruilwaarde, gebruikswaarde, prijs, arbeidsloon, waarde van de arbeidskracht, produktiemiddelen, kapitaal, arbeidsprodukt, waar .... elke bladzijde van zijne weerlegging der theorie, bewijst in het verkeerde
gebruik der termen, hoe laag het onderricht der staathuishoudkunde gezonken is 1 ).
A) De uiteenzetting en voornamelijk de kritiek van de waarde-theorie bl. 14
tot 23 van de genoemde brochure.
Uit het boekje van Domela Nieuwenhuis citeert Mr. Treub dezen zin : »Ruilwaarde onderstelt gebruikswaarde, anders wordt er niet naar gevraagd." Hij
leidt daaruit af, dat de voorstanders van de meerwaarde- theorie hun eigen meening
»glad vergeten" zijn, volgens welke de ruilwaarde door de hoeveelheid besteeden
arbeid wordt bepaald. En hij vervolgt met als een versterking van de door hem
opgemerkte tegenspraak te konstateeren : ide ruilwaarde wordt dus niet alleen,
ja zelfs niet in de eerste plaats bepaald door den in een voorwerp vastgelegden
doorsnee-arbeid."
De theorie heeft betrekking en kan enkel betrekking hebben op waren, voorwerpen die gebruikswaarde bezitten, en anders niet geproduceerd zouden zijn.
De gebruikswaarde van de waren wordt bij alle economische besprekingen stilzwijgend aangenomen ; de economie mengt zich niet in vragen van warenkennis.
Waren welke hunne gebruikswaarde verliezen, verliezen ook hunne waarde, omdat zij dan geen waren meer zijn, geen economische voorwerpen ; de arbeid aan
hen besteed telt niet mede bij de som van maatschappelijken arbeid, de arbeidsprodukten vallen buiten de warenwereld.
De inspanning van iemand die zijn duimen draait, hoeveel arbeid hij ook verricht,
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De professor die in Utrecht het vak doceert en een boek
tegen het socialisme heeft geschreven, begint zijne expositie
van de socialistische leer met de mededeeling, dat Marx zich
beroept » op de bekende stelling van Adam Smith, dat Arbeid
de Bron is des Rijkdoms." »Alle rijkdom dien wij bezitten,
is vroeger of later door den arbeid voortgebracht." Terwijl
men reeds op bladzijde io van de vierde uitgave van Das
Kapital lezen kan, indien men wil, »Arbeit ist also nicht
die einzige Quelle der von ihy prroducirten Gebrrauchswerthe,
des stofjiichen Reichthums." De dwaling van den Utrechtschen
hoogleeraar is de kenmerkende fout van de burgermans-economie welke waarde en rijkdom verwisselt; in den grond om
geen andere reden, dan dat de klasse, wier intellektueele
inzichten zij vertegenwoordigt, slechts waarde toekent aan den
brengt geen waren, dus geen waarde voort; — evenmin als de arbeider in het
voorbeeld van Mr. Treub op bl. 17 van de brochure, die een schuit vult met
Amsterdamsch grachtwater. Is een schuit grachtwater een waar? Zoo niet, dan
valt de weerlegging van de theorie, welke bij den Heer Treub begint met het
hier aangehaalde en zijn hoogtepunt bereikt in het met eenige emfaze voorgedragen, cursief en gespatieerd gedrukte voorbeeld, in het — grachtwater, dat
hiermede een gebruiksnuttigheid verkrijgt waarvan de Heer Treub wel niet heeft
gedroomd.
De pest doodde in 5348 een derde van de Engelsche bevolking. Men beleefde een stijging van arbeidsloonen, terwijl de prijzen van de levensmiddelen
dezelfde bleven. Volgens Mr. Treub, brochure bl. 59, bewijst dit tegen Marx's
theorie van »ruilwaarde der arbeidskracht." Hier gaat men waarde en prijs
plotseling voor gelijkluidend nemen, wat op de beurs maar niet in de staathuishoudkunde geoorloofd is. Veranderingen in waarde kunnen samengaan met
veranderingen in prijs, maar dit is volstrekt niet altijd het geval. Men kan
zoowel onder als boven de waarde verkoopen, gelijk men zelfs op de beurs,
maar niet in de staathuishoudkunde weet. Indien tengevolge van de groote
sterfte de concurrentie onder de handwerkers verminderde en de bonen stegen,
maar de prijzen van de levensbehoeften niet in de hoogte gingen, hebben de
arbeiders eenvoudig van hunne gunstige positie gebruik gemaakt om voor hunne
diensten meer geld te vragen, ofschoon de waarde van de arbeidskracht niet
was toegenomen. De waarde van de arbeidskracht zou veranderd zijn als de
arbeider zijn verbruikte arbeidskracht voortaan min of meer gemakkelijk herstelde.
Meent de Heer Treub, dat de waarde van den ruwen diamant is gestegen, sedert
de bezitters van de groeven met onderling goedvinden de prijzen in de hoogte
drijven? Dan zou de »waarde" — en van welke artikelen kan de prijs tegenwoordig niet worden vastgesteld of althans sterk geïnfluenceerd door de allengs
in ieder vak naar het monopolie neigende eigenaars ? — zich naar de koopmansluim van de kapitalisten regelen, een half bereikte en over eenigen tijd volledige
realiteit, die in de theorieën van de burgermanseconomie een aardige verwarring
zal brengen.
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rijkdom, en van allen rijkdom enkel naar de waarde vraagt.
De leer van Marx is, dat de waarde van waren de stoffelijke verschijningswijze is van de omstandigheid, dat wij in
eene maatschappij leven, welke geene directe produktie kent,
ook geen gedwongen levering van eene klasse in dienst van
een andere, maar slechts voortbrenging voor den ruil door
onderling onafhankelijke bezitters van produktiemiddelen.
Zoover in de behoeften van de antieke wereld door slavenarbeid werd voorzien, en de middeleeuwsche samenleving van
heerendiensten bestond, was het begrip van waarde onbekend,
zoo onbekend als in de primitief-communistische gemeenschappen en in de socialistische maatschappij van de toekomst.
Eerst wanneer de arbeidsprodukten way-en worden, krijgen zij
waarde. Thans is alle menschelijk bezit, alle rijkdom, een
onmetelijke massa waren. Maar de rijkdom was er, voordat
de waren kwamen ; en nadat de waren verdwenen zullen zijn
zal de rijkdom bestaan. De ruil vergelijkt de waren niet als
nuttige voorwerpen. De nuttigheid van een boek is niet te
vergelijken met de nuttigheid van een brood. Als brood en
boek zouden de arbeidsprodukten eeuwig vreemd aan elkaar
blijven, of slechts in een toevalligen ruil verwisseld kunnen
worden, naar de begeerte van hunne bezitters. Maar wij, die
weten, dat in deze wereld een hoeveelheid van eene warensoort, welke ook, gelijk is aan een hoeveelheid van eene
onverschillige andere warensoort, en dat deze gelijkheid niets
te doen heeft met de gebruiksnuttigheid van de eene en van
de andere waar, die immers geheel verscheiden en onvergelijkbaar is, leiden daaruit af, dat slechts de andere eigenschap
van de waar, een voortbrengsel van arbeid te zijn, de vergelijkbaarheid uitmaakt en de gelijkheid mogelijk maakt. Als
arbeidsprodukten zijn de waren onderling meetbaar, als produkten van even groote hoeveelheden besteeden arbeid, zijn
de waren gelijk ; -- bezitten zij waarde, gelijke waarde.
En deze ontleding levert enkel de moeilijkheid op, dat men de
waren aandachtig en zonder begeerlijkheid moet gadeslaan.
Men dient eerst de vraag te beantwoorden : hoe komt het dat
ze onderling meetbaar zijn ? Voor men zich laat afleiden door
de vraag : in welke hoeveelheden zijn ze aan elkaar gelijk?
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Maar de kapitalistische klasse, die het hebben hooger stelt
dan het weten, heeft niet stilgestaan bij de eerste vraag, en
slechts haar hoofd met de andere gebroken. Mr. Treub en
professor d'Aulnis de Bourouill herhalen met welgevallen de
spreuk van N. G. Pierson, dat niet de besteede arbeid de
waarde uitmaakt, waar de waarde oorzaak is dat arbeid wordt
besteed. Een spreuk welke bewijst dat men vernuft kan bezitten, en nochtans niet behooren tot hen die het laatst lachen.
Want volgens dit gezegde, zou de arbeid alleen worden aangewend, wanneer waarde vooraf aanwezig is, alsof niet reeds
de wilde dieren moeten arbeiden om zich meester te maken
van voorwerpen welke zij verslinden, zonder eene andere
staathuishoudkunde te verstaan dan die van den roof. Ja, een
fijner onderscheid begeeren de economen onder de kapitalisten
niet te maken. Hunne leer is de doorzichtige apologetiek van
een klasse die van buit leeft, en hare ideeën naar hare levenswijze heeft vervormd. Zij ruikt hare prooi op een verren
afstand, bespeurt waarde aan de dingen nog eer zij ze ziet,
vlast op de winst die zij er aan behalen kan door den
arbeid van anderen. Omdat men in de praktijk slechts let
op de kansen om geld te verdienen, heeft men in de theorie
enkel oog voor vragen van veel en van hoeveel. Woekeraar
en speculant in de werkelijkheid ; sofist en kliekschrijver in
de boeken. Deze hunne in de wetenschap volkomen onbruikbare, en onder den ernst van de wetenschap blijvende definitie
van Waarde, komt, wil zij iets beteekenen, hierop neer, dat
alle zaken gezegd worden waarde te bezitten die ergens nuttig
voor zijn. Zoo zou de waarde een even oud verschijnsel zijn
als de nuttigheid, en op een even lang leven kunnen rekenen
in de toekomst. En dit is het juist waarop men van hunne
zijde aast. Zij zouden zoo gaarne deze aarde aan u opdringen als onafscheidelijk van hare kapitalistische instituten.
Warenbezitters zijn de menschen geboren, en de warenwereld
vergaat eerst met de wereld-zelve. Het hindert niet dat om
dezen onwaren schijn op te houden, de economische studie
tot kletspraatjes moet worden verkracht. Zij meenen het

kapitalisme te bestendigen door te zeggen dat het kapitalisme
eeuwig is. Zij schuwen iedere definitie, omdat eene eenigszins
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scherpe definitie met het ontstaan van den economischen vorm
tevens zijne vervanging aanduidt. Zij stellen zich met de gangbare beuzelarijen van de beschaafde gezelschappen tevreden,
omdat in die gezelschappen niets zoo gangbaar is als de
dwaling, dat de beschaving aan de oogenblikkelijke economische vormen onverbreekbaar verbonden is. Van de uitersten
waarin zij niet enkel vervallen, maar zich met wellust wentelen,
is het gelukkige gezegde van N. G. Pierson een klassiek
voorbeeld. Wat heeft men zich het hoofd te breken met
vragen naar een bepaling van waaide
Arbeid wordt aan
de dingen besteed, omdat zij waarde hebben. Nu is zeker
de bekwaamheid om van de dingen in de natuur partij te
trekken voor de menschen, sedert historische tijden sterk toegenomen ; maar de bepaalde nuttigheid van bepaalde voorwerpen is niet veranderd. Metalen, planten, vruchten, dieren
en dierlijke stoffen, dienen ons in het algemeen zooals zij
onzen voorouders dienden. De waarde, dus, die maakt dat
wij aan hunne verwerking arbeid besteden, is in hoofdzaak
nog de oude waarde welke onze voorouders aantrok. Het
is alleen maar een quaestie van meer of minder. De steenkolen
hebben een grootere waarde dan vroeger, de trekdieren wellicht een kleinere. Maar te meenen dat het geheele idée van
waarde iets geschiedkundigs is 1 Dat het een geheim bevat,
het raadsel van zijn eigen vorm ! Dat het ons zou leeren de
les van onze bestaande economische orde 1 Dat het voor wie
tot luisteren bekwaam is, verneembaar zou zeggen : in eene
wereld, waar ik, idee van waarde, regeer, is als produktiewijze
in zwang een stelsel van onafhankelijk privaat-eigendom van
arbeidsmiddelen . . . . liever, dan dit te erkennen, eerder dan
zich ontvankelijk te maken voor dat besef, gaat de staathuishoudkunde op hare hurken zitten, als een groot idioot kind,
en speelt met het slijk der gemeenplaatsen langs den weg.
Tot de academische schoonpraterij van het stelsel dat speculanten en woekeraars beschermt, en bij kliekschrijvers en
sofisten ondersteunining vindt, behoort het betoog, dat de
woeker en het speculeeren de natuurlijke en de onvermijdelijke
vorm is van de produktie. Dit kunststuk — waarvoor wij
niet gaarne een van hen die het bedrijven, persoonlijk aan?
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sprakelijk stellen, maar liever overeenkomstig de edelmoedigheid en de waarschijnlijkheid aannemen dat zij het begaan in
de ontoerekenbaarheid van hunne klassen-onkunde, bestaat hierin dat zij van geene andere voortbrenging, van
een vroegere noch van een toekomstige willen weten, dan de
hedendaagsche, de kapitalistische. Om de herinnering aan
vorige vormen te verdrijven, spreken zij van iederen vooruitgang welke de arbeidende menschheid in staat stelde iets voor
den dag van morgen te bewaren, en eenigen tijd te besteden
aan het verbeteren van hare arbeidsmiddelen, als van een
wijze van kapilaalvor-ming-. De eerste wilde die het overschot
van zijn prooi in den grond groef, een steen hieuw of een
stuk hout hardde in het vuur, was, in hunne gezochte en
belangzuchtige terminologie, de eerste kapitalist.
De socialisten, die het kapitaal willen afschaffen, richten
zich dus tegen de eerbiedwaardige, allereerste inspanning
van den uit de barbaarschheid ontwakenden mensch ! En bij
dit vergrijp tegen het verleden van ons geslacht, voegen zij
dien veel ernstigeren aanslag op onze toekomst, door de
inmiddels zoo ontwikkelden en rijk aan zegen geworden werkkring van het kapitaal geheel te willen vernietigen. De socialisten die ons onze beschaving verwijten, willen ons doen
terugkeeren tot voorwereldlijke toestanden!
III.
In werkelijkheid is het kapitaal niets dan geld. Het geld
is een waar zoo goed als een andere en in zooverre beter
dan elke andere, als het alle andere waren heeft verdrongen
uit de vroeger over vele verdeelde funktie van algemeen equivalent te zijn. Theoretisch kan iedere waar equivalent zijn,
namelijk de stof waarin de waren hunne waarde uitdrukken,
omdat in een bepaalde hoeveelheid alle waren gelijk zijn aan
eene hoeveelheid van een andere waar. Praktisch hebben
zeer verschillende waren de rol van equivalent vervuld ; de
edele metalen zijn, wegens hunne natuurlijke eigenschappen
daarvoor het meest geschikt, in algemeen gebruik. Het goud
en zilver was een waar eer het geld is geworden, en zal tot
de rijkdommen van de menschheid blijven behooren, nadat het
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als waar heeft opgehouden te bestaan, en het geld zijn rol
heeft uitgespeeld. In den loop van de kapitalistische ontwikkeling is het geld een steeds begeerlijker waar geworden.
Naarmate de voortbrenging zuiverder en scherper kapitalistisch
werd, gedreven door onderling vrije warenbezitters die voor
hunne behoeften altijd meer gebruik moesten maken van de
waren van anderen, omdat zij zelf een waar voortbrachten
welke uitsluitend voor den verkoop was bestemd, moest de
heerschappij van het algemeen equivalent volstrekter worden.
Zonder equivalent, zonder een artikel waarin elke waar direkt
en met de kracht van een steeds dieper ingeheide gewoonte
hare waarde uitdrukte , waarvan ieder warenbezitter wist
welke hoeveelheid met zijn eigen waar overeenkwam, zou
de warenproduktie-zelve een onmogelijkheid zijn. De bakkers
moeten bij hun oven en de schoenmakers bij hun leesten kunnen
blijven, wetende dat er voor hunne artikelen geld te maken
is, en daarmede de schoenmaker een brood, de bakker zijn
muilen zal kunnen koopen. De hoeveelheid geld welke voor
eigen waar te krijgen is, wordt een dringende levensvraag voor
den warenbezitter. Dit is een prijs-vraag, die ieder, om zoo
te zeggen, zich zelf ter beantwoording oplegt. En dit is de
heerschappij van het geld, ontdaan van de metafyzische, theologische en psychologische dwaze wijsheid, welke liberale,
kerkelijke en radicale filozofen er bij gemaakt hebben. Zoo ziet,
wanneer men de dingen bij hun naam noemt, en tot verklaring
van de werkelijkheid, de werkelijkheid als eenige methode gebruikt, de menschelijke geldzucht er uit. Zij is evenmin een ingeschapen neiging als de wisselkoers of de dagbladreclame, en
evenzeer een historisch-maatschappelijk verschijnsel. Want
het is niet hetzelfde, den prijs te weten en den prijs te maken.
De goederen moeten een kooper vinden, de eigenaar van de
de goederen moet een kooper zoeken. De warenbezitter die
zijn eigendom niet van de hand kan zetten, blijft zonder de
equivalentwaar welke hij voor noodzakelijke andere artikelen
kan ruilen. De warenbezitter die zijn goederen ziet verminderen, ziet evenredig zijn geldbezit aangroeien. De opgehoopte
geldmassa's om voor het overige de wijze waardoor zij
worden vergaard, te laten rusten — maken te zamen het
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kapitaal uit. Het kapitaal behoeft niet verder in zijn ontstaan
te worden onderzocht, indien men • er slechts van weten wil
welke diensten het bewijst. En dit zal wel niemand ontkennen
dat in een maatschappij welke op warenproduktie berust, de
aanwezigheid van groote voorraden van algemeene equivalentwaar iets noodzakelijks is. Niemand evenmin die het
kapitaal in deze maatschappij zou willen afschaffen.
Indien er geen bezitters van geldsommen leefden, die hunne
schatten afstonden om daarmede betalingen te doen aan lieden, wier arbeid eerst later verwacht wordt verkoopbare waren of diensten in voldoende hoeveelheid op te leveren, dan
zou zoodanige arbeid niet kunnen worden verricht. Geen
spoorweg zou zijn aangelegd en geen huis gebouwd en geen
fabriek opgericht, wanneer de vrije arbeiders, die dit werk
uitvoerden, niet middelerwijl betaald waren geweest met geld,
dat door kapitalisten was voorgeschoten, pas na eenigen tijd
door hen uit de opbrengst van de inrichtingen terugverdiend.
Terugverdiend met de vaste rente of de wisselende winsten,
welke zij uit den arbeid van de tewerkgestelde loontrekkers
wisten te halen. Wanneer men niet, zooals in de middeleeuwen
aan onvrije arbeiders in gedwongen diensten de uitvoering van
groote werken kan opdragen, maar van de arbeiders hunne
arbeidskracht moet koopen, moet men over geld beschikken,
of de werken blijven ongedaan. Maar nu is het duidelijk, dat
niet het goud en het zilver fabrieken en spoorwegen bouwen,
maar de menschen. Voor men met zilver en goud de werken
betaalde, kwamen zij evenwel tot stand. De betaling, het kapitaalverbruik, is slechts eene manier om ze te krijgen ; en de
lof welke men aan die wijze genegen mocht zijn te besteden,
mag in geen geval zoover gaan, dat men haar de eenige
noeme. De Egyptische piramiden zijn gebouwd zonder kapitaal. Wanneer de regeerende klasse een andere klasse, of een
volk een onderworpen volk, kan dwingen voor de eene helft
te arbeiden en voor de andere helft in het onderhoud van
de arbeiders te voorzien, behoeft men geen kapitaal. Eene
socialistische gemeenschap, die hare verrichtingen zoo regelt,
dat de arbeid aan de machinerieën, aan de wegen, aan de
gebouwen, plaats vindt zonder dat het werk voor de dage-
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lijksche behoeften daaronder lijdt, kan in het een en in het
ander voorzien zonder kapitaal. Indien men met het bestaan
der socialistische leer onbekend is en hoort van voornemens
om het kapitaal af te schaffen, ligt het voor de hand dat men
ze met groot wantrouwen ontvangt. Maar als men de socialistische leer gaat kritiseeren en daarbij zich, zooals de Heer
Pierson, angstig afvraagt, op welke wijze dan wel in de socialistische maatschappij de kapitaal-vorming zou geschieden,
geeft men te kennen, dat men noch weet wat kapitaal, noch
wat het socialisme is. De zegenrijke werking van het kapitaal,
door Mr. Treub als argument tegen het socialisme aangewend,
bewijst dat men de voorbijgaande, historische vormen van de
voortbrenging niet van de voortbrenging-zelve kan onderscheiden. De uitnemendheid van een zaak in eene zekere faze
harer ontwikkeling, mag niet dienen tot motief om hare ontwikkeling te stuiten. Allerminst in de sociologie, de wetenschap van het niet door de menschen gemaakte. Een raad,
dien de Heer Treub eens gaf om niet te streven naar een
verre toekomst, maar liever te letten op de toch niet te versmaden voordeelen van het kapitaal, verraadt een betreurenswaardige bevangenheid in de stelselzucht, die elke breedere
conceptie van het maatschappelijk leven uitsluit.
Deze staathuishoudkunde is een poging om de werkelijkheid
te versnijden naar de modellen van een gebrekkelijke theorie;
het leven dat eeuwig is, in te richten volgens de voorschriften
van een politieke mode ; de meeningen, de belangen, de vooroordeelen van een teruggaande klasse, voor te stellen als de
ervaring en de idealen van een altijd voorwaarts schrijdend
menschdom. In het boek over socialisme van prof. d'Aulnis
de Bourouill, dat onder de jongere academici den toon van
oppervlakkige en laatdunkende betweterij schijnt te hebben
aangegeven, is de weerlegging van de waarde-theorie op de
hier aangeduide misvatting van Marx' leer gegrond. Bij hem
en bij de andere vernuften van zijn rang en zijne klasse is de
onwilligheid en de onbekwaamheid, om zich de economische
toestanden waarin zij als gepriviligeerden geboren zijn, voor
te stellen als uit den schoot der tijden gekomen en bestemd
wederom door den stroom des tijds te worden meêgevoerd,
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het begin en het einde van hunne foutieve verhandelingen.
Evenmin als voor het vermoeden dat Marx van de waarde,
een voorbijgaande, maatschappelijke qualiteit, namelijk van
waren, een vergankelijke maatschappelijke vorm van fyzische
voorwerpen, arbeidsprodukten, spreekt is er bij hen plaats
voor de historische beschouwing van kapitaal. De schets van
de ontwikkeling van het kapitaal door Lassalle schijnt den
Utrechtschen docent, »een phantastische leer". »Het kapitaal
heet dan ook slechts een schepping van den nieuwen tijd"!
roept hij uit. Een onwetenschappelijke en smakelooze verstoktheid, die van geen tijdsbepaling der tegenwoordige economische instellingen wil hooren, en zelfs den eenzamen Robinson
presenteert als kapitalist, het brave model van alle spaarzame,
in onthouding bloeiende rijkworders.
Aldus voorgegaan, hebben onze tijdgenooten onder de juristen
geen schuld aan de waardeloosheid van de meeningen, welke zij
als »economie" verbreiden. Men heeft hunnen groenen zin misbruikt ; de ooren, eer ze volkomen droog waren, doen suizen van
gewichtigen mallepraat ; hunne schedels, nog niet geheel gesloten,
gevuld met gemeenplaatsen van kantoor, markt en societeit.
Niet anders is de serie artikelen van Mr. Treub over Darwinisme en Socialisme in het Sociaal Weekblad. Wij zouden
er ons niet meê bemoeien als de goede trouw van den auteur
verdacht was. Het welgemeende van deze verhandeling maakt
haar hoogst aantrekkelijk. Het bovenstaande is enkel het
betoog van verzachtende omstandigheden. De kweekplaatsen
van kennis zijn broeinesten van onkunde geworden, en de
Fransche slag waarmede de ongegeneerde leerlingen zich van
waarlijk belangrijke sociologische vraagstukken plegen af te
maken, bewijst dat men hun brutaliteit voor studie, vooroordeel als wetenschap heeft aangesmeerd. En dit bewijst weer
de strekking van ons onderzoek, dat de bourgeois beschaving,
als, eertijds de stad Carthago, moet worden verdelgd. i)
i) Op verzoek van de Redactie wordt dit artikel over twee afleveringen van
het Tijdschrift verdeeld. De laatste helft zal uitsluitend handelen over de bestrijding van het Socialisme met de Darwinistische leer, naar aanleiding van de
artikelen over het onderwerp van Mr. Treub.

Augustus 1894.

MARTHA.
ROMAN,
DOOR

A. ALETRINO.
Opgedragen aan Dr. N. v. Rijnberk.

I.
De bruidsmeisjes waren weggegaan. Wachtend tot haar
bruigom haar kwam halen stapte Martha achteruit naar 't
raam, stijf, kleinvoelend in de vreemde nieuwheid van haar
japon, warm-ademend onder de dichte gazing van haar sluier
die over haar heenstond met rechte, hoekig-builende plooien.
In de plotseling neergeslagen stilte na het heenzijn van allen
om haar heen zinde zij langsaam uit de warrelende jachting
van haar geholpen aankleeden en de moewende drukte van
den ongewonen ochtend, verwonderd ziende over de woelige
overhoopheid van de kamer die dof-lag boven de rumoering
van geluiden beneden in huis.
Onder het glazen noordlicht dat door de hooge vensters
naar binnen koelde stonden de meubelen sufstarend uit de
rechtlooperende streeping van het tapijt, dood achtergebleven
in de kleurloose drooming die suizend van de hooge zoldering
deinde. Diep in de kamer schemerde, nêerstaand in langhangende plooien, het grijze wit der bedgordijnen, roerloos vagend
een weeke breking in de toonloose tint die zwaar dreef door
het matte vertrek. Hier en daar lag 't wit van een kleedingstuk slap nêergeflapt met weeke plooiingen, moê, uitgezakt
hangend in een onverschillige lamheid.
Buiten helderde een zuivere, têerwevende zonneschijn over
II
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den tuin, rustig uitliggend onder de koele schaduw van het
breede huis. Diep tusschen de dichtgroenende boomen trokken de grijze paden, lêegbochtend langs de dungroene graskanten, lichplekkend van onregelmatige vloeisels zon, verlaten
slapend achter de zenuwende rumoering die week-trillend naar
buiten ruischte door de gëopende tuindeuren. Telkens streek
een zachtsuizende wind door de ineenwarrelende takken, kort
ritselend de bladen in een langsame deining der dunne toppen,
uitbreedend de lichtende plekken zon die heen en wêerplasden
in zwijgend bewegen. En 't was of bij elke buiging der boomen een uitslaande lichtheid veegde door de kamer, kort
schijnend een valschklankende toon door den egalen, laagzwevenden klank die uitrondde langs de muren, optrekkend de
meubelen uit de slapende staring waarin zij roerloos stonden,
korte glansvegen tikkend op de glimmende bochting van het
donkerend hout.
Week-streelend met haar langgetrokken handschoen over
het dunhangend kantwerk van haar bruidsbouquet stapte Martha
heen en wêer op haar plaats met kleine bewegingen van haar
voeten, zenuwachtig luisterend naar de stemgalmen die oproesden naar haar kamer. In de ongedurige woeling waarin zij
de laatste dagen had geleefd, mêegezenuwd in de opzwepende
vroolijking van luidlichtende avonden, moêgedacht in de nooit
eindigende regeling van wat gedaan moest zijn voordat de dag
van haar trouwen was gekomen, was een ongemerkte gedachteloosheid geslopen in haar hoofd, dwingend haar doen tot
een ongevoeld voortgaan, sleurend den gewoontegang van haar
denken tot een onbewust leven met de menschen om haar
heen. Nu op eens voelde zij zich staan in een kalmomzwevende rust, alleen, zonder geluid van stemmen, vreemdhoorend het wegzijn van moêklankende geluiden die zij had
mêegesoesd in een onduidelijk wolken om haar hoofd.
En 't was haar of zij langsaam zag wegdunnen 't mistige
gaas dat haar leek gehangen te hebben voor haar oogen,
onduidelijk wisschend alles om haar heen tot vage beelden,
wegwijkend tot een verren afstand alles wat gebeurd was
rondom haar, droomerig voorbijwanend wat met haar geleefd
had in snellen voortgang.
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Nu, in de ernstige stilte waarin zij stond, duidelijkte langsaam
de dag voor haar geest, helder-stuwend in haar denken de
grootheid van haar geluk, vreugdend in haar binnenste een
diepe rust van het hooge doel dat zij had bereikt, den dag
waarnaar zij gepeinsd had langen, langen tijd. En voortdenkend op haar uitvloeiende gedachten zag zij haar verder leven
gaan in een stil-tevreden, kalme egaalheid, nieuw-kleurend haar
dagen met rustige tint, wegdekkend haar door-gëeenzaamde
jeugd achter een zachtschijnend licht.
En zij keek rond over haar kamer, nadenkend de jaren die
zij geleefd had in den bekenden ómstand der oude meubelen,
wêer-zoekend de illusies die zij had voelen stijgen hooger en
hooger in haar ziel, nasoesend haar meisjesdroomen die gezweefd hadden in de eenzame stilte van haar dagen. Maar
telkens dwaalde haar denken terug naar 't uur waarin zij stond,
zingend de hooge vreugd van haar geluk, zenuwend met ongeduldig verlangen de komst van hem die haar zou halen,
alleen, ver buiten alle vreemden, hij voor wien zij zich gekleed had in het wijdlichtend wit van haar kleed, voor wien
zij dien dag was, denkend en voelend voor hem alleen.
Door de gedempte zwateling van stemmen beneden rommelde,
van verre aanbrommend, het dof gerammel van een rijtuig, op
eens licht uitratelend door de gëopende straatdeur, mêegalmend
een helder, lachend gejuich dat opluidde naar de stilte van
haar kamer, uitrondend den galm : daar is ie, daar is ie. Een
wild stommelen op de trap, hard kloppend een snel, kort
stappen over den lêeghouten vloer van het portaal en de deur
duwde open in een luiden zwaai, uitwijdend de matte rust in
hoog-rondend golven.
Als in een visioen zag ze hem staan, hoog omlijnd door
de rechte vierkanting van de deur, donker-lichamend met 't
egale zwart van zijn rok tegen 't helle witlicht van het portaal
achter hem, scherpteekenend 't wit van zijn borst vooruit
naar den schemer van de kamer, luidlichtend zijn oplachend
gezicht naar haar toe in een bewonderend, dankbaar-nêerstralend geluk. En zij bleef even staan, vastgezet door
zijn plotseling verschijnen, voelend in 't dompe kloppen van
haar borst een zacht heilige vrees van geluk, bevend in haar
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warrelend denken de werkelijkheid van haar lang gewachte
droomen. En in de stralende weening van haar oogen zag
ze hem grooter worden, heeldekkend 't helder licht van de
deur en ze trad langsaam achteruit vrezend dat ze 't mooie
'beeld zou zien wegvloeien als in een droom, schrikkend voor
de leêge werkelijkheid die ze wêerzag als hij zou wegzijn uit
haar nabijheid.
Ze voelde dat hij naar haar toekwam langloopend 't
kleine eind dat hij van haar af was en toen zij nêerzag
door haar zacht-weenende tranen lag hij op zijn knie, buigend zijn lachend hoofd onder den innigen druk van haar
handen. Een tijdlang bleef zij zwijgend staan, toen opbeurend
zijn gezicht naar zich toe staarde zij ernstig in zijn oogen en
zonder 't te weten mompelde zij têer : ik heb je lief. Maar
opwakend door haar eigen stemgeluid ging ze terug plotseling denkend den dag waarin ze stond, wachtend alles wat
moest gebeuren en zij ging naar de deur lachend naar hein
die achter haar liep, moeielijk stappend door haar sleep die
*ruischend zweefde langs den grond, een langstijve golving
helderend tusschen hen van lichtend wit.
-

In 't lachend juichen van haar huisgezin beneden voelde

ze alles gaan rondom haar in een hel-witten, zilveren droom,
de kamer ongewoon met de luidluchtende verciering van
groen en bloemen, de vroolijkende gezichten van allen om
haar heen wegroezend in een vage herinnering van ineenvloeiende beelden, een klankloose galming van zangende geluiden, een vlekkig visioen van een hooge zon, een mompelend rekken van vreemde menschen langs haar, een kort
gëademde geur van zomerlucht en warmte en zij voelde zich
voortgaan door nooitgekende straten van een vreemde, kleurige stad, wezenloos ziende de aaneenreiing der huizen die
langs schoof aan haar oogen, moepijnend haar heendwalend
denken naar een wakker zien der voorgedroomde dingen. En
terugziende voor zich uit voelde ze een schitterende warreling van wit trillen in haar oogen, ruikend de weekscherpe geur
der blanke bloemen om haar heen, nêergestrooid in het rijtuig,
naast haar, voor haar voeten, druipend in zachtrillende kronkels
langs het donker trijp der paneelen.
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Een plotseling stilstaan van het rijtuig met een roezend
geratel van andere rijtuigen langs haar heen, vreemde gezichten die ze voelde staren in het gaas dat haar alles liet zien
in een teermistige ijlheid, een hoog, somber vertrek met onbekende gezichten v66r haar, fluisterend suizen van toonlooze
stemmen, een andere kamer waar ze zich voelde zitten luisterend den kleurloozen klank van onbegrepen woorden, haar
eigen stem dof sprekend achter haar sluier een kort geluid,.
en weer reed ze langs de droomgeziene straten voelend onder
haar sluier de innige-warme klemming van zijn hand, van hem
die ze naast zich zag, zachtleunend dicht tegen haar schouder,
zwijgend stil-drukkend zijn dankende liefde, wakend in haar
moêgedroomden geest dat zij van hem was, dat eindelijk een
nieuw bestaan was begonnen waarnaar ze had verlangd met
een hopende-vermooiing van haar liefdewillend leven.
Zij zat in den tuin. Hoog om haar heen zuiverde een dungouden licht, warm-vloeiend over 'het helle groen der boomen,
de bloemen scherpkleurend met kort vlekken, zonnend zacht
heen-en-weêrschuivende plekjes op het grijsliggend kiezel.
der paden. 'T was haar of ze neerzat alleen, wijd omglansd
door een zilver-schijnenden, ijlwolkenden nevel, vreugdend om
haar heen een blanke hoogheid, uitgloeiend een innige, ruimofferende toewijding, in ver-golvende kringen vloeiend het
reine licht van haar zelfgevoeld, diepgezongen genot. Onsamenhangend als een snel wegdroomend visioen zag zij de
menschengezichten om zich heen, naast haar sprekend een.
korte poos met onbegrepen stemklank komend van heel ver,
en haar eigen stem die zij hoorde zeggen ongeweten woorden,
los-klankend uit haar hoofd een zachtvreugdend geluid dat
ze voelde zweven uit haar mond, ineenlossend in den kleurigen
zonneglans rondom. 'T was haar of de tuin gevuld was met.
een geurende regen van gouden lovers, neerdwarrelend uit
de blauwwelvende lucht, drijvend in een juichende schittering
over 't nieuw-zonnende groen, de bloemen helderend met luidklappende kleuren, wevend een teer-raggende webbe van dundradend licht over de warreling van geluid die ze hoorde
zingen naar zich heen als een vaag, onduidelijk lied, onbegrepen in de geheimzinnige mooiheid van belovend geluk..
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En als een telkens nieuw-zuiverende glans zag ze het wit der
bruidsmeisjes zilveren onder het groen, opzonnend in terugslaande spiegeling, schijnend om haar heen een groote, reine
vlekkeloosheid waarin ze zelf was, een wijd stralende, blanke
helderheid, lichtend in het licht rondom.
En wêer in den onbewusten voortgang der uren voelde zij
zich meevoeren in een duizelend voorbijtrekken van nooitgeziene beelden, telkens spattend in haar brokkelend denken
een oudgekende herinnering, vèrgeleden ziende in de vreemdheid van haar onduidelijk leven en weêr een plotseling stilstaan in een stil gewarrel rondom haar.
En toen een gedempt-witte zwijging hoogzwevend uit de buigende koepeling van het schemerende gewelf, zachtruischend
over de fluistering van suizende stemmen, een beschermende,
innigende ernst van vreedsame rust dekkend vèr weg de woelende jacht van het Leven. Maar langsaam streek de teêre
lijning der woorden drijvend in statige galmen boven haar
hoofd, klankzangend een breedgroeiende geluksdroom in haar
binnenste, moedigend een schoonbelovende toekomst in haar
denken.
En terwijl zij geknield lag, drukkend in haar hand de vingers van haar man die ze zacht voelde streelen met een gerustende teêrheid, was 't haar of ze wegduizelde in een wijdzwevend, hooguitslaand licht, meegedragen door de volle galmen van het orgel, breed-dreunend met rondwijdende toonen,
een dichtdragende, steunende volheid van nooit eindigende
vreugd.
En zij ging weg, loopend tusschen de lachend-starende
oogen der menschen, leunend op den krachtigen arm vaii
haar man, voortstappend met iostredende voeten in een ruimstralende schittering van mystiek geluk, terug glanzend haar
eigen juich-jubelend voelen over alles rondom, kleurend onder
't hooge welven van de kerk een wijd, alles helderend licht,
spreidend over de menschen een opmoedigende rust van allesomarmende liefde.
Weêr was ze in haar oude huis, in de kamer die ze kende
van lange jaren, met overal langgeweten dingen om haar heen.
Maar 't was of er maanden waren heengejacht tusschen dien
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vroegeren tijd en nu terwijl ze neêrzat moeielijk zoekend de
verandering die zij voelde rondom.
In de juiching van stemmen langs haar hoofd luisterde zij,
stil achteroverleunend in haar stoel, haar eigen wisselend denken, telkens opschrikkend uit de vreemde drooming waarin
zij was, moê zeggend de klanklooze woorden die zij wist te
moeten spreken, terugdeinzend in den schemerigen waakdroom
waarin zij soesde, onbewust de uren die wegvloeiden langs
haar heen. Alleen wist zij den druk van zijn hand die zij warm
voelde op de hare, met egale streeling strijkend een doffe
onbewustheid door haar gedachten, werkelijk makend voor
haar geest alles wat er gebeurd was dien langen dag.
In de dichte roezing van geluiden waarin zij de laatste
uren had geleefd, door de warreling van beelden die zij had
zien wisselen voor haar oogen was 't haar geworden of zij
was buiten alles wat gebeurde, of zij weg was uit de waarheid van haar bestaan, of zij 't niet zelf was met wien alles
gebeurde dat zij om zich heen zag. En wonderend keek zij
telkens neer op de witte gazing waarin zij zat, tastend met
haar hand langs de weeke glanzing van haar japon, eensklaps wakkerend tot haar bewustzijn dat zij zelf 't was die
aanzat tusschen de vreugdende menschen, dat 't voor haar
was dat om haar heen klonk de lachende juiching van heldervroolijkende stemmen.
Zij was weer op haar kamer. In de plotselinge stilte die
over haar neêrzakte leek 't of zij langsaam haar gedachten
zag helderen naar alles wat er om haar was. Zij zag
rond in het glazen, kleurloose licht dat luidloos in de kamer
stond, een zuivere, koele tint duisterend tegen de scherpslaande
zonnewitheid buiten het venster. Week-buigend zwollen telkens
de gedempte galmen der stemmen beneden naar haar toe,
mat neerdrukkend de levenlooze rust die welfde rondom haar,
ijlvloeiend een nauw-hoorbare deining in de vaste helderheid.
't Was of geleidelijk een vermoeiend schemerende mist wegduidelijkte voor haar oogen, wonderend de oudgekende meubelen naar haar denken, scherplijnend naar haar gedachten
de omgeving waarin ze stond. En in haar ruimend begrijpen
kwam langsaam de verleden dag vdór haar, de uren opstaand
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een voor een, het jachtende aankleeden van dien ochtend,
vreemd door de roezende warreling der bruidsmeisjes om
haar heen, het komen beneden in de kamer met de lachendwachtende gezichten naar haar toe, 't visioen-bewegen langs
haar onbewust zien van de straten waardoor ze reed naar de
kerk, de wit-dwarrelende bloemen overal waar ze keek, kleurend een têeren feestzang door de heen-en-wêergaande duizeling van haar dwalende gedachten. Een oogenblik leek 't
of ze wêer was in die vreemd-voelende doezeling van vaaggeziene beelden, moeielijk dwingend haar denken vast te
houden wat langs haar heen schimde in snellen voortgang.
Maar opschuddend haar hoofd uit de slaapriekende geur die
wolkte om haar hoofd, zag ze zich staan in 't lichtwittende
van haar kleed, de blanke bloemen neerhangend langs haar
borst, de gaaswolkende sluier nevelzwevend om haar heen in.
wijde, dundrijvende plooisels. En op eens was 't scherp voor
haar geest dat zij getrouwd was, dat dit de laatste dag was
die ze alleen was geweest met de diep-innige gevoelens van
haar zelf, dat dit de eerste dag was van een ongeweten toekomst, weg-duisterend achter 't hooge geluk dat opstond in
haar gemoed, 't geluk waarnaar ze verlangd. had door jaren
en jaren heen, 't geluk eens voort te mogen leven naast den
man van wien ze hield en met wien ze zou gaan door lange
dagen in een gedurig dieper saámvoelen van hun denken.
In de kalmende gelijkheid die rustigde door haar gemoed keek
ze rond over alles wat zoolang mêe geleefd had in haar eigen
bestaan, nu pas beseffend de hechte ingegroeidheid in haar
dagelijksch doen van de dingen die op haar meisjeskamer
sleurgewoond hadden met haar mee. En ze zag heenschemeren langs haar denken, vèr lijkend of er lange tijden waren.
tusschen dezen dag en haar vroeger leven, haar meisjestijd,
lang-rekkend in de egale voortlooming der dagen, weg-grijzend
in een mistende dofheid, vreugdeloos wijkend in kleurlooze stilte..
Luider zweefden naar haar toe de zwellingen van geluid,
opdragend van ver beneden in een dicht-klankloosen nevel..
En ze wist plotseling waarvoor ze gekomen was in haar
kamer, terug-latend hen die zij dien heelen dag gevoeld had
om zich heen, wegzonderend uit de juiching van vreugd die-
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zij hoorde naklinken in haar heen-zijn. Toen zich uitkleedend
met langsame bewegingen, zag ze een voor een nêerliggen_
de helder omwolkende schijnsels waarin zij een korten tijd
had gedroomd en zij voelde zich wêerkomen in de werke-lijkheid die was heengeweest uit haar leven, even weg-gestuwd in de snelle roezing van wat gebeurd was.
Zij stond voor het venster, starend naar den diepgroenenden
tuin, wachtend tot haar man kwam om haar te halen. Onder
de wijdblauwende lucht, zwijgend strakkend in rustige gelijkheid, stonden de boomtoppen beneden haar rechtopstrekkend
naar boven, week heen-en-wêer wuivend in deinende buiging.
Over de woelende dichting der blaáren, uitrommelend naar
alle kanten, met diepe inweekingen van donkerklovende
scheuren, plekte de schuinstralende zon helle, têerkleurende,
doorschijnende tinten, scherp-randend de grillige, zwart omlijnde schaduwen die week-rustten op het ineenwarrelend groen
er naast.
Zoo dikwijls had ze dat gezien met datzelfde licht, met.
diezelfde rust warmstaande over de hoog-rijzende takken,.
weemoedigend de mooi-peinzende verlangens in haar gemoed,.
treurend vaagvoelende smarten door haar borst. Zoo dikwijls
had ze voor datzelfde venster gestaan terwijl buiten de sombertreurende winter van de grauwe lucht nêerweende, vochtend
de kaalstreepende takken met een donkere tint, wiegend heen-en-wêer de zwart-nat-sponsende stammen met moêdeinende
buiging. 't Waren lange, zacht-weemoedige uren geweest
die zij had voelen klagen door haar binnenste, klankloos
nevelend in het vol-sluipend duister achter haar waar de kamer
weg Bonsde in moewe melancholie. Haar heele jeugd was
heengeleefd in het licht van dat venster, beurtelings hel-beschenen met kortdurende, scherpslaande schittering, dan wêer
laag nêergehouden in den loomhangenden schemer van een
onbegrepen smart. Nu was 't gedaan, de matgrijze uren_
waren heengehelderd door de schel-zilverende opvlamming der
zonnig-glansende toekomst, rustig belovend haar leven in een.
gelijk-innige, zachtvloeiende vreugd. En 't was haar of met
't heen en wêer ruischen der boomen de zonneplekken breeder
uit-lichtten, wijd-helderend naar alle kanten hun têer-vrolijkende.

-
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kleur, opslaand een terugspiegelenden glans naar den hoog'blauwenden hemel.
Achter haar tikten stappen over het portaal, naderend met
haastig geluid, kort eindigend voor de deur. Toen zij zich
omkeerde stond haar man voor haar, zachtvragend of zij
klaar was. Met een langsaam-rondende beweging boog hij
zijn arm om haar heen, vast haar nemend tegen zijn
borst, fluisterkussend haar dikgolvend haar met lachenden
mond.
Voortsoesend in de drooming waarin ze was geweest bleef
.ze leunen met haar hoofd tegen zijn schouder, volgend in
haar gedachten den voorbijen tijd van haar leven, ziende in de
starre onbewegelijkheid van haar oog den langsamen gang der
dagen die waren weg getreurd, de weinige, snel-opgevlekte
uren van vreugd flikkerend met korte streeping in het grijs van
haar bestaan. In de zachte warmte die om haar hoofd ademde
waakte zij geleidelijk tot den dag waarin zij was en ze rechtte
op uit zijn omhelzing lachend naar zijn lach die hij rustigde
over haar heen, terugdrukkend de têere omarming waarin hij
. haar vasthield, dichter steunend tegen zijn borst in een dankbaar overgeven van haar geheele lichaam. En zij bleef staan
ronddwalend haar oogen door de kamer, voelend een rouwende
weemoed treuren naar haar keel dat dit de laatste uren waren
die zij in haar meisjeskamer was geweest, dat zij nooit wêer
zou leven de lange dagen die zij had doorgesomberd in een
weeke melancholie, den donkeren tijd die haar nu leek mooi
te zijn zacht-lichtend in den wijkenden schijn van voorbij zijn.
En langsaam, onhoorbaar, vochtten de tranen in haar oogen,
snelglijdend langs haar wangen naar onder op haar japon,
sneller en sneller, luidloos schuddend een week snikken uit
haar borst, ineenvloeiend haar weemoed van alles wat voorbij
was in het groote geluk dat ze bewust voelde opstaan in dit
uur. En vaster drukkend tegen haar man boog ze haar hoofd
naar hem toe, lang en innig kussend zijn trouw gezicht, fluisterend de hooge verwachting die zij voelde juichen in haar
ziel, mooi ziende de toekomst tot eindeloose verte.
Dicht stappend naast elkaar gingen zij weg. Nog even
keek zij om bij de deur, innemend in haar gedachten de
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kamer waar zij voor 't laatst was geweest, moeielijk latend
de herinnering van haar verre jeugd.
Achter hen bleef de kamer alleen, koel-schemerend onder
't klankloose licht, met de zachte witheid van den bruidsbouquet op tafel als een luidtoonende, weekzangende hel
fierheid.

II.
Zij gingen wonen op een bovenhuis in de Jan Steenstraat
over het Sarphatipark.
Na de dartele roezing der eerste weken van bezoeken
ontvangen en de vreemde gewichtigheid van in haar eigen
huishouden te zijn was Martha gauw gewend aan haar nieuwe
omgeving en zonder dat zij 't bijna gemerkt had waren de
eerste maanden van haar huwelijk voorbij gegaan.
In den gelijken, rustigen gang der dagen verwonderde zij
zich soms, dat zij pas zoo kort getrouwd was en dat er niet
langer tijd was weggegleden tusschen haar meisjestijd en nu.
Zij had weinig te doen in haar kleine omgeving en als
:s'morgens haar man was uitgegaan was haar werk gauw
gedaan en zag zij den langen dag voor zich in oneindigende
lêegte. Dan ging zij s'middags de deur uit om te wandelen
of om boodschappen te doen, of zij bleef voor 't venster zitten
met een boek, wegsoesend in de doffe stilte om haar heen,
de uren omtrekkend tot haar man wêer t' huis kwam.
De herfst was gekomen, een bleeke, stille herfst, zonloos
tragend de dagen in kleurloozen voortgang.
Onder haar was 't Sarphatipark, breed uitleggend in platte
rust, eenzaam droomend onder de kleine, ineenwarrelende
plekken groen, met de grijze bochting der lêege paden beweegloos slangend tusschen den dunnen opstand der wijde
boomen. Droefstillend onder den vagen middag grauwde de
speelplaats verlaten, vèr schuivend in een doffe gelijkheid,
de magere stammenlijnen opsprietend telkens één, onbewegelijk, scherp nêergezet, met de donkere bladkronen kleinbezemend in de lucht. Taaihangend langs de strakgesneden
,
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oevers staalde 't diep-glanzend water van den vijver, glad,
zwaarslapend in een boden logheid, luidloos spiegelend de
stille wolken. Schuin achter 't Park treurden de wijde, matgroene weilanden eindeloos ver, wijkend in uitstrekkende
schuiving, wegmistend aan den horizont in een vage, onzichtbare lijn, plotseling kort afgesneden door de brokkeling der
huisjes van het Hoedemakerspad, een donkere, hooge streep,
stilstaande onder de wijde ruiming der lucht, met heldervegende kleuren tusschen de kleine groezeling der boomen.
En over alles, buigend in lijnloose kromming, welfde de
hemel, laag, dicht-wolkend in egale grijsheid, weenend een
zachtluwe herfstkleur, klankloos drijvend in drukkende stilheid,
têerrouwend een snikkende weemoed van langgeweten leed.
't Was op zoo'n herfstdag dat haar moeder was begraven.
Vaag, bijna weggewischt zag zij haar nog voor zich in den
lang verdwenen tijd van haar verre jeugd. Ze herinnerde
zich den dag der begrafenis, zij met haar broertje alléén op
de speelkamer, zachtspelend boven de geheimzinnig-stommelende stilte beneden in huis. Daarna haar kinderjeugd vreugdeloos in het doffe, groote huis, waar haar tante was komen
wonen, een streng, breedziend mensch, zwart staande in de
strakke vlekking van haar rouwjapon. Haar vader was den
geheelen dag uit en kwam s'middags laat t'huis, moê, weinig
sprekend aan 't snel gedane eten. En na 't eten onder 't
stille, zachte kringlicht van de lamp, de avonden tot ze naar
bed ging, in een warme, drukkend-matte stilte, haar vader
moêslapend van den geheelen dag uit zijn en zij met haar
broertje aan tafel angstig vreezend 't opkijken van haar tante,
wanneer ze luid sprak of rammelend iets op den grond liet
vallen.
Haar schoolgaan, een lange, eentoonig-grijze tijd, drukkend
op haar kleine denken met angstige klemming, een eindeloosweenende weemoed weg te zijn uit haar huis.
Tot heel laat had ze blijven voelen het benauwende verdriet, de telkens regelmatig terugkeerende ellende opnieuw
naar school te moeten, te leven onder vreemden na den
stillen Zondag dien ze had doorgespeeld met haar broertje,
onbewust dat er een volgende dag was waarop 't oude leed
*
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zou wêerkomen, onvermijdelijk en hard. Zij herinnerde zich
de Zondagavonden, als ze te bed lag en 't tot haar voelen
kwam dat er niets meer was dat haar weghield van haar
smart, dat de dag voorbij was, de lange, nooit-eindigende
dag, en dat ze niet weg kon zijn uit de ellende die ze wist
dat moest komen over eenige uren. En later, toen zij grooter
was geworden, een jong, vólgroeiend kind, bleef die ellende
bestaan, pijnender dringend in haar gemoed dat langsaam
vreemdde een wonderend voelen door haar borst, têer-treurend een onduidelijk verlangen van vaag geweten smart.
Zij was door haar eerste school gegaan in een donker-klagenden
druk, alleen geweten van haar zelf, insluitend in haar zwijgend leven de kleine beroerdheden die angstten door haar
dagen. En later was 't haar zacht gevloeid in haar denken
dat ze alleen moest blijven met haar behoefte naar een helpenden steun, vaag-voelend de scheiding tusschen haar zelf en
haar t'huis, schuwend de klaging van haar gedachten tegen
de gewone woorden van de grooteren om haar heen.
Haar broer was heengedwaald uit haar meêzijn, wilderend
in de snelle krachtiging van zijn jongensleven, teruglatend
haar gescheiden voelen in de behoeftende uiting van zijn
gezonde kracht. En zij was alleen gebleven met haar meisjesvreemdheid, zonder hulp voor haar wordende droomverdriet, vèr staand buiten den onbegrepen omgang met andere
meisjes, instinctmatig wetend de sarrende bespotting der anderen voor wat zij kon zeggen in een uitvertrouwen van haar
denken. Zij was grooter geworden, gaande naast de anderen
in een ongevoelden omgang van dagelijks loopen met elkaar,
vruchteloos zoekend een vriendin die zij voelde zooals zij zelf
was. 'T waren dezelfde dagen, onveranderd in den onbewusten
voortgang der jaren, dezelfde dagen met de onveranderde
omgeving t'huis waarin zij voortleefde alleen, langzaam opgewaakt uit de kinderlijke blindheid die haar weten had gehouden in een moeielijk-begrepen onbewustheid.
In de langsame ontwikkeling van haar denken woelde een
mooi-zonnende romantiek, terugblijvend uit haar lezen, verlangend in haar gemoed de dingen die zij zag in boeken,
opvlammend voor haar oogen een hoogbiddende liefde, droo-
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mend in haar alleen-zijn de kleurige herinnering der figuren
die zij had zien schitteren langs zich heen in de moe-duizelende haast van haar nieuwsgierige begeerte.
Wanneer zij 's middags uit school, kwam inkleinend onder de
zware melancholie die over alles in huis hing, liep zij naar haar
kamer, vooruitziende den korten tijd die ze kon lezen in een wegzijn uit de gewone kleur van haar dagen, suf-moeiend in een
haastig verlangen 't eind te weten van wat ze las, nazingend
in haar hoofd de mooigezegde woorden die ze gehoord had
in de snelle schittering van het romantische verhaal. Er waren.
Zaterdag-middagen, zachtgezellig onder het zomersche zonlicht buiten het raam, met een weeke klanking van geluiden
uit de tuinen der buren, die ze doorzat op haar kamer ver
boven de stille grommeling van het huishouden beneden,
voorover lezend uren achtereen, duizelend van ingehouden
spanning wanneer ze opstond na de ruw-wakende roepstem van haar tante, wonderend ziende 't wegkwijnend zonlicht dat goud scheen over de onbewegelijke boomtoppen in
den tuin, moeielijk terug-dwingend haar gedachten in haar
kamer, weggedroomd in den schoon-schijnenden glans van wat
ze had gelezen in een ongevoelde weghaasting der uren. En
zonder 't te weten valschkleurde ze een licht-schitterend waas
over alles om haar heen, leugen-ziende de werkelijkheid van
het leven.
Zij was weggegaan van school, plotseling alleen staand uit
de wisselende gelijkmatigheid der dagen, vreemd-gedrongen
in de ongekende, donkere sleur van het huishouden.
Dikwijls als zij s'middags rustig op haar kamer zat kwamen
haar de weggetrokken schooldagen in haar herinnering, mooiziende tegen de egale verveling van het huishoudleven, hellichtend de enkele uren die uitgrootten voor haar oog, de
weinige uren die haar waren bij gebleven van stille liefheid,
klagend dien tijd in haar hart, uitschijnend over de lange
jaren die zij op school was geweest.
Eenzaam, vervelend leefde zij haar dagen door, opkroppend
in haar vastgedrukte zwijgen het voelen dat opjuichte in haar
borst, droomen vaaglichtend van zachtgouden têerheid, kleurvisioenen van ijl vloeiend wit en zangtrillend blauw, juichingen
-
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van wijd-zilverende, lang-zuiverende toonen trekkend in glas-harde helderheid, een ruime zonnespreiding van duizelende
blankheid grensloos staande zonder lijn, hoogspiegelend een
blindende belofte van diepweenend, innig geluk.
De schuwende angst die ze altijd voor haar tante had gehad,
deukend in haar kinderlijk denken 't instinct haar voelen
weg te houden uit de grove pijnlijkheid van niet-mêevoelend
zeggen, groeide in haar dagelijkschen, nauweren omgang tot
een langsaam-vasthakenden haat, scherper vlijmend dag na dag
door de mooi-soesende illusies die ze droomde van een leven
zooals ze graag wilde.
Meer en meer voelde zij haar leven vèr staan tegen de
bitse banaliteit van 't mensch met wie zij dag in dag uit
moest omgaan, telkens in een dichte aanraking van huishoudelijke vragen en ze luisterde angstig de langsame groeiing
van haar weerzin, vreezend den tijd die onvermijdelijk moest
komen dat zij over haar zou staan, heftig wegspuwend haar
ingekropte wraak, ruw-brekend de verhouding die haar prikkelde tot moeielijk nêer-te-wringen verzet. Soms was 't haar
of ze zou stikken van opkroppende woede, inbijtend achter
haar vastgebeten lippen de harde woorden die ze voelde
dringen in haar keel, wetend dat ze uit zou breken in wildzenuwend huilen wanneer ze ging spreken en ze wildde naar
haar kamer, strak-inknijpend haar wanhoop tot ze alleen was;
maar dan sloeg ze ineen in een machteloos wegsnikken,
slap-liggend onder de schuddende schokking van een tamslaand weenen. Zij wist zelf dat 't kleine dingen waren die
haar tot die buien opzwiepten, dingen die ze telkens nadacht,
belovend in haar stille, rustige peinzen ze te laten vloeien
langs haar hooren zonder aandacht, maar telkens wêer kwamen
de buien terug pijnlijk-tergend haar langsaam volkroppend
gemoed door nooit eindigende herhaling. Er waren dagen
die zij doorleefdein een vastgewild zwijgen, koppig bijtend
haar zeggen in een ernstig voorgenomen onverschilligheid,
lang-rekkend den dag dien zij eindeloos voelde van moeielijke
stilte, vluchter 1 wanneer de avond kwam en zij vrij was van
de hatende woordklanken die haar tante sprak en die ze,
alleen in de duisternis van haar bed, hoorde nagalmen in haar
-
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hoofd, moê rustend in de doffe stilte van den zacht-omhangenden nacht.
Eens maar had ze haar vader gesproken over haar leven
dat ze zag wegvreemden uit de zachte gezelligheid die ze
voelde noodig te hebben om haar heen.
'T was een avond dat haar tante uit was en dat zij na
't eten alleen met hem was gebleven.
Terwijl haar vader lag te slapen, was ze blijven zitten onder
het zachte schijnsel van de lamp, stil-lezend in de suizende
droomerigheid die zweefde in de dichtwarme kamer. Achter
de lang-neêrhangende gordijnen der tuindeuren hoorde ze
telkens weemoedig ruischend de winteravondwind dof schuiven
tegen de ruiten, zweef-waaiend een fijnspattende regen tegen
de innige afschutting van buiten. In de week-vloeiende gezelligheid van het têerlichtende vertrek trok het dun-zingend
zangstreepje van het theewater een klein-scherp hoorbare lijn,
kronkel-bochtend met week neigende hoeken, voortschuivend
met langzuivere snijding, vlechtend door de loome stilte een
warrelend weefsel van een neuriënde, vèr-weenende, geheimzinnig-belovende melodie.
Een langen tijd had ze gezeten, voorovergebogen boven
haar boek, onwetend den sta^ agen voortgang der uren. Toen op
eens had ze opgekeken, wonderend rondziende in den beweegloozen ernst der roerloos-staande meubelen, terugwakend uit
de vreemd-gelezen beelden die haar denken hadden mêegejacht vèr uit den gewonen sleurgang van haar dagelijksch
doen. Terwijl ze langsaam wêervoelde haar oude omgeving,
geleidelijk dringend uit haar waggelende gedachten de pas lichtende nieuwheid van wat ze had gezien, was 't haar of er iets
vreemds hing om haar heen, een lêegte die een gelukkig innigende
dichtheid zweefde door het vertrek, een têere kleur, zuiver-dekkend een vreedsaam-egale tint, dungoudend van voorzichtige
fijnheid. En opkomend diep uit haar zoekend rondzien drong
de rustige, kalme vreugde in haar borst dat ze alleen was, vrij
in de willekeur van haar doen, ongedwongen haar willen weg
te houden voor den hatenden woordklank van de donker-koude
figuur die andere avonden over haar zat, ongebonden voelend
.zonder de klein-neêrdrukkende bitsheid van haar tante.
-
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Meêsoesend in het kleinslangend fluit-zingen van het water
zette ze voor haar gedachte den tijd als ze eens altijd zoo.
alleen zou zijn met haar vader, als zij elken avond zou
wachten tot hij wakker was, als zij alleen met hem zou leven.
in een innig-lievenden omgang zonder vreemden rondom hen..
Zij was nooit met hem geweest, altijd had er tusschen hen beiden iemand gescheiden die hun nadering had belet ; altijd,
zoolang ze zich kon herinneren, had haar tante tusschen hen
gestaan, hen wegvreemdend van elkaar met de koele, donkere
vlekking van haar gehate lichaam. Nooit had ze gevoeld de
warme omzweving van zijn beschermende genegenheid zooals
ze zoo dikwijls had gedroomd dat de omgang met haar vader
moest zijn, zooals ze 't gelezen had, zooals ze wist dat andere met hun vader omgingen in een altijd rustigende, uitvertrouwende vriendschap. Zoolang ze een kind was had ze:
alleen gevoeld dat er iets in huis was dat haar vreemd liet.
in een sombere, verdrietige vreugdeloosheid, zonder te weten
wat haar weghield van zijn ongekende figuur waartegen ze
opzag met onbegrepen schuwheid. Langzaam was 't haar
duidelijk geworden in haar ruimend denken dat er een groote,,
afstootende verwijdering was in huis, een voortleven naast
haar vader in een nooit begrepen weghouding van haar gevoel, hij verstaande uit haar opwoelend voelen, weinig ziende
haar geleidelijk grooter worden in de volwassing van haar
vrouw zijn, zij altijd teruggehouden in de behoeftende weggeving van haar liefde-willend gemoed door de spot-trappende
burgerlijkheden van haar tante die haar uitjuichende opwellingen nêergewoonde met koelhatende woorden.
Haar tante had altijd gestaan tusschen hem en haar, zij,
was 't die de langsame vervreemding had geschoven tusschen.
hen beide, zij was 't die hem weghield uit 't dichtwillend
samenzijn dat ze behoeftend voelde dringen in haar eensaam
bestaan. Zij dacht na over den tijd als zij eens weg zou zijn
uit het huis, haar alleen latend met haar vader. Dan zou langsaam wel wêer die verhouding komen die ze wilde, langsaam!
zou ze dringen in zijn leven, zorgend voor zijn dagen
met offerende liefde, alleen vragend zijn warme meevoelen in
haar lang-gëeenzaamde leven, mooi-vreugdend hun beider be-
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staan met zonnig-klankende schijnsels van altijd durend samenzij n.
En uitvierend haar romantisch denken, mooiend de gouden
schijnbeelden van haar juichende fantasie, zong ze zich een
nieuw leven voor, schitterend de kleurende beelden van haar
verlangend willen met telkens-nieuwenden glans. Langsaam
werd 't haar of 't al die tijd was, of alles wat ze had doorgeleefd in de lange jaren achter haar was weggeschoven in
de verwezenlijking van haar droomen, of 't straks zou gebeuren
wat ze zoo graag wilde, opgloeiend uit den donkeren tijd van
nu de schittervlammende toekomst die ze zag opstaan hoog,
egaal-lichtend met ongestoorde helderheid. Zij bleef zitten
staren in den zachten schemerschijn van de kamer, luisterend
de neuriende melodie van geheimzinnig geluk, brokkend in
haar keel de vreugdende woeling van het langverlangde leven
dat ze zich vddrzong in een losvierende uitzweving van haar
wenschen.
Toen haar vader wakker was, bleef ze over hem zitten,
moeielijk zoekend de woorden die ze hem wilde zeggen. Zij
wachtte tot zij een goed oogenblik zou vinden schuw-voelend
zoo op eens te spreken, angstig voor zijn verwonderend niet-

begrijpen. En terwijl ze bleef staren op haar boek, hoorde ze
een dichtlagende stilte zwaar staan tusschen hen beiden, verder
en verder schuivend haar wegkleinend willen achter hun looddof zwijgen.
Telkens probeerde zij, opademend diep in haar borst het
kloppen van haar hart, maar telkens hoorde ze achter in haar
keel de klankloose heeschheid van haar zenuwende woorden
en ze zweeg wêer, wachtend tot een oogenblik dat ze zou
durven. En op eens, zonder 't te willen, zonder dat ze wist
wat ze ging zeggen, begon ze te spreken, gemakkelijk woordend alles wat ze had nagedacht in haar brokkelend soezen.
Langsaam voelde ze een brandende gloeiing rooden naar haar
wangen en jachtend een zenuwhaastend denken uit haar mond,
boog ze haar hoofd op van haar boek, ingehouden-moedig
voor zich uit ziende.
't Was of ze niet zat over haar vader, of 't een vreemde
was wien zij haar leven zeide, of 't een onbekende was die
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ze herinnerde haar eenzame jeugd, de lange dagen van haar
schoolgaan, de jaren van in zich zelf gekropt verdriet, de jaren
van langsaam-knauwenden omgang met de tante die ze voelde
,dat een donkere, sombere schaduw veegde over den hel-kunnenden zonglans van haar dagen. En langsaam groeiend in de
stille zwijging van zijn wonderend zien was 't of een vreemde,
nooit-geweten wildheid gloeide in haar borst, een wijduitpersende, ruimzwellende hartstocht, een juichend-overvreugdende
heldering dat 't haar vader was tot wien ze sprak, dat 't haar
vader was wien ze alles vertelde, dat 't de behoefte was aan
.zijn veilig-troostende liefde die, onopgemerkt heftiger gegroeid
in haar alleen zijn, haar lang-ingeknepen smart duidel kte voor
haar zelf met hoogpijnend genot.
Maar 't was of onder 't spreken geleidelijk haar opgezenuwd
durven wegzakte, benauwend tot een moêslaande wanhoop en
plotseling voelend of er nooit meer iets kon zijn dat haar gelukkig kon maken, of er een nooit te herstellen, rauwe scheuring was geslagen in haar mooi gedroomd denken, brak ze
uit in een schoktrillend huilen, drukkend haar handen tegen
haar hoofd dat duizelde van ingehouden smart.
Haar vader was stil gebleven, lusteloos spelend met zijn
vingers over het tafelkleed, onverschillig luisterend de wilde
woorden die Martha heensnelde naar zijn loom begrijpen. Nooit
had hij op haar gelet in zijn dagelijksch bezig zijn met allerlei
dingen die hem weghielden uit zijn huishouden, levend in een
voortdurende warreling van vreemde menschen om hem
heen. Wanneer hij s'avonds t'huis kwam, moê van een heelen
dag werken voelde hij een lichamelijke tevredenheid rustig
te kunnen stilzitten in de egale atmospheer van de huiskamer, vaag soezend over zijn afgedanen dag, weinig zeggend
tegen de woorden der menschen om hem heen. Nooit nog
was 't in zijn denken gekomen dat zijn huis niet was zooals
hij 't zag in de korte uren die hij mêeleefde in hun omgang,
nooit had hij gevoeld de lêegte die er zweefde onder den schijngoeden omgang van zijn dochter met zijn zuster. Nu op eens
hoorde hij haar spreken allerlei dingen die hem wakker bonsden uit zijn logge gelijkheid, hij zag op eens een langgewroete
onmin striemen door den kalmen, eenkleurigen toon van zijn
-
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leven. En onwillekeurig zag hij onder 't luisteren een moeilijk:
roezemoezen van onrustig bewegende uren door zijn rust, een
hard-schuddend einden van zijn lang-gedane sleurgewoonte,
een vreemd veranderen van wat al zooveel jaren was geweest
in makkelijk gelijken voortgang. In de egoiïstische behoefte
naar zijn taai-loomende rustigheid, kwamen hem jarenlang
gezegde woorden in de gedachte, van ouder tot ouder aangehoord, vasthoudende, nooit tegengesproken zinnen die hij zelf
gehoord had in zijn jeugd, zinnen die voor hem waren geworden wetten, onbegrepen, ondoordacht nagestameld in een
vaag begrijpen, holklinkende geboden van gehoorzaamheid en
eerbied. •
Met toonlooze stem begon hij haar te antwoorden, ophalend uit haar jeugd, wijzend met verzoenende woorden.
op de jaren die zijn zuster aan huis was, herinnerend de moeilijke dagen na den dood van zijn vrouw, gunstigend het
goede doen van zijn zuster tegen de bitse woorden die Martha
pas had gezegd, tergend de tastbare voordeelen van haar
doen tegen het voelverdriet van zijn dochter. En met onbewust
egoïsme kwam langsamerhand 't gevoel in hem overtuigen dat
alles wat hij had gehoord de schuld was van zijn dochter, dat
't aan haar lag dat zij voortdurend twist had met zijn zuster,
dat zij zelf oorzaak was dat zij niet kon omgaan met haar die
hij zag zooals hij haar had gekend van zijn eerste jeugd, nu
nog voelend den vagen eerbied waarmee hij tegen haar ouderzijn opzag. En sprekend zijn eigen, langgeleden voelen moedigde.
hij een vaagbelovende toekomst voor haar op wanneer zij
wilde, haar denken wegbrekend met verachtende kleinmaking,.
tegenzettend naast haar jong zijn de meerdere jaren van haar
tante, spottend haar meisjegevoel tegen de ernstige jaren van
hem en zijn zuster.
Martha was stil gebleven. Toen haar vader begon te spreken had zij een groote spijt voelen weenen door haar hoofd omdat zij zich had gegeven, plotseling voelend de domheid diezij had gedaan, helder ziende 't verschil tusschen hem en zich
zelf, duidelijk begrijpend den grooten afstand die er verde tusschen hun beiden. Zij had nooit moeten spreken dat zag zenu, ze had moeten inkroppen wat ze had gewild, ze had
,
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moeten weghouden in zich zelf wat ze had gedroomd een
korte poos, zorgend voor haar têere fantaisie met angstige
liefde. Nu was 't of er een ruwe hand geveegd had door de
goudkleur van haar mooi-gezien leven, of een donker-vuilende
greep gedrukt had op haar lichtende gedachtendroom, of een
valsch-schreeuwend geluid had gebroken in de weekzangende
melodie van haar romantisch peinzen. En zij bleef staren voor
zich uit, inhoudend de tranen die telkens wêerpersten in haar
oogen, terugdenkend met hooggolvende smart aan wat ze bij
anderen had gezien, aan wat ze benijdde bij anderen, zeker
wetend nooit dat te krijgen wat ze wilde in een behoeftenden
drang van haar voelen.
Den geheelen verderen avond was ze met hem gebleven,
niets zeggend, voortdurend rondzeurend in haar hoofd alles
wat gebeurd was, nadenkend met schamende verlegenheid
hoe ze had gesproken, ziende in de plotselinge verte waarin
die avonduren stonden een kinderachtig waas dat spotte over
haar doen.
Toen haar tante t'huis kwam was zij naar haar kamer gegaan kalm denkend haar volgende dagen, rustig peinzend de
onvermijdelijke eenzaamheid waarin ze wist dat haar leven
t'huis voor 't vervolg zou heengaan.
En daarna had ze nooit meer gesproken met haar vader
over wat ze voelde in haar binnenste, mêelevend in den ge-

regelden gang van het huishouden als een vreemde.
De jaren waren over haar gegaan in een gelijkmatigen
gang, achterschuivend dag na dag, week na week. Haar lang
gekweekte neiging naar iemand die met haar meeleefde,
iemand dien ze kon liefhebben zooals ze 't altijd had gewild,
was wijder uitgegroeid, de lêegte van haar leven dieper donkerend voor haar oogen, smartelijker veenend een onvoldaan
gevoel over haar bestaan. Langsaam hoorde ze in haar binnenste 'opklagen een moedeloos gevoel van onverschilligheid,
gestadig dringend haar anders-willend verlangen tot een kleurboze lijdsaamheid, neerzettend haar mooi-droomend leven
tot een grijs berustende matheid. Hoe meer ze zich wegroesde
met lezen, hoe meer ze het verschil begon te zien tusschen
wat was geschreven en de werkelijkheid, telkens opnieuw
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schrikkend uit haar ingespannen illusies, opgeschitterd in haar
wegsuizelend denken, doovend een korte poos het voelen
der uren.
Later, wanneer zij nadacht over dien tijd was 't haar of
na dien avond een helderslaande verandering in haar denken
was gewrongen, of daar 't begin was geweest dat een moedeloos-somberend waas gefloersd was over haar denken, of
die tijd haar denken had geknauwd met een nooit weêr te
wakkeren moêheid. En ze sleurde haar leven door, egaal berustend in de lichtloose toekomst, dwangtroostend haar uitstijgerend voelen met kalmgedwongen peinzen, stijfstrekkend
haar -telkens wildende jeugd tot harde, onverschillige redeneering.
Maar soms was 't of op eens haar oude denken terug
juichte, wegzweepend met onwêerstaanbaren drang wat
ze had opgezet met ernstig willen, brokkelend met gillend
gelach wat ze had vastgesproken met sterke overtuiging,
gloeiend een heetblakerende kleur door haar donkergeziene
leven, zwaaiend een schroeivlammenden twijfel door haar nooit
meer te veranderen geloof. Dan kon ze alleen op haar kamer,
ver boven 't kleine gewarrel der menschen om haar heen,
uitbarsten in een opluchtend, smeek-rouwend huilen, klagend
't onvermijdelijke waarin ze gedwongen was heen te gaan,
treurend de mooije droomen die wêerkwamen uit de doode,
vergeleden herinnering van vroegere jaren.
.

III.
Lang-geleden in haar verbeelding, wonderend den korten
tijd die er was weggegaan tusschen toen en nu, zonde altijd
de gouden zomer toen ze voor 't eerst haar man ontmoet had.
Met haar broêr had ze een reisje gemaakt door de Belgische Ardennen ademend in de stille zuiverheid van den
wijdwelvenden hemel, innigend een beterenden weemoed door
haar borst, heen-nevelend de herinnering aan haar leven thuis
in den rustigen, neêrkalmenden ernst der têerluidende luchten.
In haar zwijgende tevredenheid scheurde, gedurende de
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weinige dagen die ze met haar broer alleen was, een telkens
terugkeerende spijt dat zij in zichzelf moest houden wat ze
voelde zingen door haar denken, dat ze moest inkroppen in
haar keel de uitwringende woorden van juichende vreugd,
diep-rommelend in haar binnenste van nooit-geleefd genot.
De eerste dagen had ze weggesproken wat ze had gezien in
haar vollichtende oogen, wat ze gëademd had met de diepe,
langsaam ruimende zuchten van haar borst, wat ze had gehoord, luisterend de fijnsuizende, têer-ijlende raglijning der
zangfluisterende geluiden.
Maar ook in de eerste dagen had ze gevoeld dat ze samen
gingen denzelfden gang, ver van elkaar, zij alleen in haar
zweefloop door den hoogzenuwenden gelukglans waarin ze
droomde, hij lachend de onbegrepen woorden die ze naar
hem heenzei in snelbehoeftend geven. En ze was langzamerhand stiller geworden, voorzichtig wegspreidend wat ze voelde
in haar binnenste, vastleggend in haar hoofd wat ze wilde
bewaren voor later wanneer ze wêer terug zou zijn in huis,
terug in de somberende stadsomgeving die ze telkens dreigend
zag opstaan achter het haastig wijken der dagen.
Zij hadden hem ontmoet in Laroche, waar hij was met zijn
twee zusters, oude kennissen van haar broer. En ze waren
samen gebleven de volgende dagen, plotseling meelevend met
elkaar alsof er al langen tijd was heengegaan over hun kennen. In haar heftige behoefte om te uiten wat ze doorleefde
den langen dag, had ze graag dat vreemde gezelschap aangenomen, verlangend te kunnen zeggen wat ze voelde in haar
binnenste, onbevreesd den beschermenden spotlach die haar
mooie voelen ineengruizelde tot een verdrietige lêegte. En ze
waren samen gegaan naar Houffalize, wandelend den verren
weg, helderklankend hun stemmen in de rustige, goudglaasende
morgenstilte rondom.
Lange uren hadden zij geloopen, haar broer met de anderen vooruit en zij met hem alleen ver achter hen, rondziende
de eenzame nêerligging der velden, luisterend de zacht-blauwende, kleine geluiden die têer webden boven in de lucht.
Soms als de andere voor haar heengeschoven waren om een
wegbocht bleef ze een oogenblik staan, nadenkend 't vreemde
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wat ze voelde, alsof ze heelemaal alleen was in de groote
wijdte die nêerlag onder de vèrbuigende wolkeloosheid van
den hemel. Dan bleef hij naast haar wachtend tot ze wêer
voortging en in de regelmatige beweging van hun stappen
liet ze zich wegdroomen door 't soezend, egaal luiden van
hun woorden.
Zij hadden een langen tijd gerust, moê van de looddrukkende warmte van den middag, lang-uit liggend onder de
donkere schaduw der beweegloos staande boomen.
De zon was langzaam weggeschoven achter een luidloosbewegende wolkengrijsheid, nêertreurend een kleurloos, zachtdekkend licht moê staande over den zwijgenden stilstand der
bergen.
Voorttrekkend met week-bochtende woeling ruischte het
eeuwige water van de Ourthe ernstig heen een nooiteindigenden gang, stroomend in staá ge zachtheid altijd door,
voerend de roerende rimpeling der golfjes van ver, eindeloos
wevend een geheimzinnig zangfluisteren door het weemoedige
zwijgen der lucht.
Terwijl ze lag te staren naar het langs-trillende water, was
't haar of een groot, duister-benauwend verdriet opweende in
haar borst, iets heel gelukkigs, een zacht ellendig voelen van
een innig-vreugdende smart, een nêerspreidende neiging tot
uitsnikken van een vreemde, nooit-geweten heerlijkheid, een
week-lijdende drang anderen mêe te geven wat ze zelf hoorde
uitgroeien in haar gemoed, een hooge, wijd-omarmende liefde
helderend een glanzende tint van nooit verduisterend mooi
over alles om haar heen. Zij keek naar de anderen die een
eindje van haar aflagen, zij hoorde hunne stemmen mat-luid
klanken in de hoogte, vage onduidelijke galmen van droomerig spreken. Tegen het gelijkgroene grasveld scherpten zuiver
de helle kleuren van hun lichamen een korten, afgebroken toon,
plekkend een luide heldering voor 't diepe groen der hoogbegroeide bergen. En overal rondom zag ze wijd-trechterend
in zwaren stilstand de grijs-beginnende glooiing der schuinten,
wegstijgend in een hangstaande klomping van somber-blauwend groen, fluweelend in verre vloeiing, zuiver-grillend een
bochtige lijn tegen het dunwazend grauw der wolken. Gelei-
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•delijk waren hun stemmen afgezwegen, onbewogen had de
suizende stilte gezweefd tusschen de beweeglocs-slapende
-hoogten. Alleen 't schuiven der Ourthe mompelde een weekweenende grijsheid, heenlossend in het egale zwijgen der omgeving.
Laat in den middag waren zij verder gegaan, snelstappend
den breedlooperenden weg die week-golfde tusschen de platstrijkende vierkanting der bouwlanden, wisselend met lichtgrijsgeele schemeringen naast ineenwarrelend groezelig groen.
Een lauwe, matklagende weemoed droomde kleurloos uit de
dun-laagspannende wolken, zwijgend naar den mistigen horizont
waar donkere, gaasdbedekte boschvlekken onbewegelijk stonden
in verre kleinheid. Langsaam schuinde de weg omlaagbuigend
naar het Ourthedal, geleidelijk hooger schuivend een brokkeilig-têerroze bergwand, uitsprietend korte, uitstarende takken
'boven hun hoofd. Diep beneden donkerde het water, scherp
gesneden tusschen breed-groene grasranden, opspiegelend een
smalle wolkenstreep tegen de zwart-inktende rust der ineenplekkende pijnboomen.
Als 's morgens was ze wêer achtergebleven met hem, dofloopend in het dicht-witte wegstof, frisch koelend in de blanke,
vochtig-zuiverende lucht, uitgerust pratend achter het lange
stilzijn der doorgemoeide uren.
Tusschen de vaneen-brokkelende randen der wijkende wolken schoof week een zachtgeele namiddagzon, schuin-streepend
dichte, recht-dwarse bundels tastbaar licht, goudvloeiend den
hoogen opstand der donkere boomen, stijlrekkend naar boven.
En luidloos zoog de wolkengrijsheid uit elkaar, zuiver latend
,een dunheldere hemel, têerjongend een zacht-kleurend blauw,
ver, in ongeziene vlekkeloosheid, zegenend een nooit gezongen
:melodie over de moê-liggende aarde.
En terwijl ze naast hem voortliep, achterblijvend ver alleen
met hem op den grijsslangenden weg, telkens klein-gaand tusschen de reuzende hooging der bergen, was 't haar of een
gelukkige, nooit te verdonkeren glans goudde om haar hoofd,
.lachend een huiltroostende moediging in haar keel, lach-zenuwend voor haar oogen 't visioen van een gelijk, kleur-hel&rend leven, een innige spreiding van zacht-dragend geluk
,

-
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waar ze op trad zweefloopend in de zon-omjuichende gloeiing
van haar leven.
Wijder week de stiltedwijning van den hemel, vèr tintend
een roze-schemerende rand van heuvelend grijs, dichter pakkend
de wattende grauwheid der wolken. Boven de breedstrekkende
snijding tegen het hooge blauw, boog vèr-spannend in gouden
volheid het late zonlicht, helderend met wisselende woelingen
de blauw-groene fulping der toppen, schuivend tusschen debruinstreepende stammen een spat-spiegelenden glans, plekkend
plas-liggende schijnsels langs de vastgroenende schuinten. In
de weeke onbewegelijkheid van het hoogstrijkend licht witte
de weg voort, telkens een klein-kortend eind stuitend tegen
de donkere opmuring van den bergkant, loom bochtend met
een langsaam duidelijkende voortgang vèr-om de helling der
heuvels, eenzaam, geheimzinnig liggend als in een droom,
slapend in de eentoonige, murmelende fluistering van het
langs-trekkende water.
En onbewust den tijd, niet wetend de uren die wegwaan
den langs haar heen, stapte ze naast hem voort, luisterend
het wegdeinend spreken van zijn stem, soezend een voelloon
bewegen van haar gang, levend in een mooi-vreugdend,
nooit-eindigend visioen, onveranderd ziende de beweegloosstille sluiting der bergen rondom, wisselend 't zelfde donkerstaande einde, geel-zonnend met een breeden band langs de
top-dekkende boomen. Haar vroeger leven was ver achter haar,
vaag herinnerend een somber-treurenden, lang-geleden tijd
in haar denken, 't waren ontelbare dagen die zij geleefd had
dien eenen dag, loopend in den gouden zonneglans van geluk;
de weken die waren heengedroomd tusschen haar thuiszijn en
nu lagen dood achter haar in een onduidelijke rommeling van
moeielijke verwardheid, de weinige uren die zij pas liep onder
de rustende moediging der kalmtroostende bergen waren zonder begin, vèrmistend in schemerend, wegwisschend nevelen,.
een ineenvloeiende gelijkheid der indrukken, egaal-kleurend
den langen dag in de wisselloose verscheidenheid der doorgeziene omgeving. En 't was haar of ze nooit geweest was
alleen in de sluiping van haar dagen, of weken en maanden.
hadden gedekt op haar eenzaam voelen, of ze naast hem liep
-
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in een jarenlange bekendheid van zijn lichaam, diepvoelend
zijn stemklank, gewoon-wetend de têerrakende schuiving van
zijn arm tegen de hare in den rythmischen gang van hun stappen, of de droomen van haar alleenzijn waren uitgewaakt,
opzettend zijn komen als 't beloofde doel van haar wenschen,
of ze waren in een nooit-eindigend samenzijn, ver buiten den
omgang met anderen, eeuwig blijvend in een vrede-neigende
zweving van geluk.
Luidloos zoog de donker-koelende schaduw van het dal den
hooggoudenden zonneband in, slaaptintend met droomende onbewegelijkheid de moê-staande klomping der boomtakken.
Dieper blauwde de hemel in vlekkeloos-spannende strakheid,
têernachtend een wijkend licht, trillend van oneindige stilte,
neêrzwevend een week weemoedige innigheid van snikkende
rust, wevend een zang-raggende webbe van vaag droomende
geluiden, zilverdradend een mystische kleur door het luidergrijzend sproken der Ourthe. In het dichter zwijgen der omgeving dofte kort naar boven 't schuiftreden der stappen,
dood latend achter hun loopen den voortwittenden weg die
zuiver lag onder de eenzame nachtstilte, nêerbochtend in afgeleefde rust.
En hun stemmen spraken stiller en stiller in de grootzwevende nêerligging van den avond en zij zwegen, nu en
dan kortzeggend een enkel woord, dichtloopend naast elkaar
onder den luidloos-dichtenden schemer van den nacht.
Bij de eerste huizen van Houffalize stonden de anderen op
ze te wachten, luidvragend waar zij waren gebleven. 'T washaar of ze plotseling opwaakte door hun stemmen uit een
mooi-droomenden slaap, moeielijk voelend het warrelend duidelijken van haar denken.
De weinige uren vddr ze ging slapen bleef ze stil, niets
zeggend tusschen het heldere sprekender anderen, nasoezend
den heengeleefden dag, terugzoekend den langen weg dien
ze was gegaan, vastdringend in haar denken wat ze gezien
had in het snelle voorbijgaan van haar lichaam.
Dan, wêervoelend het zachte geluk dat gezweefd had in
haar binnenste, keek ze op uit de innige staring waarin ze
zat en zag hem over haar pratend met haar broêr. En ze
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giroeg zich of hij 't was van wien ze zoo gevoeld had in de
verre uren van dien dag, of hij 't was naast wien ze geloopen
.had in een diepe geving van haar denken. Dan was 't haar
lof hij een ander was, iemand die leek op hem met wien ze
was geweest, een tweede, een vreemde die ze voor 't eerst dien
avond ontmoette, een droomgeziene bekende dien ze meer had
ontmoet in een vage herinnering van een duidelijk-mêegebleven indruk. Hij was zoo heel anders dan ze hem
gezien had den geheelen dag, anders ziende onder het helslaande licht van de lamp, wegstaande uit de mooikleurende
voeling van de innig-gevende stilte. En angstig haar. lief
,gelichtten dag te zien heendonkeren achter 't verdrietige der
werkelijkheid hield ze haar woorden in, vrezend de klankbreuk van haar stem in de têerzangende herinnering van
haar gezichtsdroom.
Toen zij te bed lag, bleef ze een tijd-lang staren in de
schemerende duisternis van de kamer, vreugde-vragend zijn
beeld dat ze wêerzocht zooals ze het had gevoeld in den
wijkenden goudglans van de namiddagzon, weg-soezend in een
lichtvlammend visioen waarin ze wêer naast hem liep onder
de fluisterzangende juiching der Ourthe.
Later, in de nauwdringende ellende van haar bestaan,
wanneer ze moê ineen zat, hatend de dof-drukkende onvoldaanheid van haar leven, zocht ze dien dag wêer, smekend
't vèr-schijnend licht van die uren, troostend den week-berou.wenden weemoed van die uren over haar doelloos bestaan.

IV.
Daarna was de winter wêer gekomen, eentoonig opstaand
tegen de zonnende herinnering van den voorbijen zomer,
donker, somber voortloomend in langsame treuring. De mooie
,dagen die zij buiten was geweest lagen in verre neveling,
vreemd voorkomend in haar mat-gaande gedachten met
onwaar verbeelden.
En als waren die dagen er niet geweest zoo leefde ze
wêer eenzaam voort vèr buiten de gewoontesleur van het
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huishouden, sleepend den gedwongen omgang met haar tante
in een moedeloose onverschilligheid van haar voelen.
De eerste dagen na haar terugkomst had ze geprobeerd anders
tegen haar te zijn als vroeger, nàvredend de hoogdragende
betering die gezongen had door haar gemoed, maar na korten
tijd had zij wêer tegenover haar gestaan als te voren, machteloos zich te buigen onder de prikkelende, tril-zenuwende
drift die telkens opwakkerde in haar lichaam. En daarna
had ze een diepduwende moêheid voelen slapen op haar
krachten, loopend onder de sarstem van haar tante in een
lui-doffende, gelijke denkeloosheid.
De eenige groote verandering die in haar dagen was gesprongen, was de regelmatig-wekelijksche komst van hun reisgenoten, vasthoudend aan haar omgang met lief-dringende
gehechtheid. Geleidelijk was ze gaan vooruitzien naar den
avond dat ze zouden komen, lichtend in den eenkleurigen gang
met een zacht-innigen schijn, wisselend een vreugde-sprekenden
toon in het vervelend zwijgen der weken. Zonder dat ze er
op had gelet hadden die avonden nagebezigd in haar weten,
vullend de uren die zij alleen bleef tusschen hun wêerkomen,
wekkend haar nêergeslapten lust tot een wegdenkend doen.
Zij was wêer begonnen piano te spelen, nieuw-studeerend wat
ze had laten vergeten uit de lusteloose onmacht van haar
willen, moeiend met vroolijkend denken wat ze gekend had
langen tijd geleden.
In 't begin was ze die avonden samen geweest met
de twee meisjes in een kleinen, intiem-zustervredende omgang,
lief-voelend de nooit-geweten, têerwarmende kleur die zij
helderden om haar heen. Maar ongemerkt was dat veranderd toen haar broêrs waren mêegebleven den gehelen avond,
toonend een vaag-ernstigen klank in het dunsuizend spreken
van haar stemmen. Langzamerhand was ze gewend aan hun
samenzijn, diephoorend een onzegbaare, vèrtrillende charme
door het mêeleven van een man in hun omgang, luisterend
haar vrouw-voelen dat ze zag wijden om zich heen, streelend
een têerfijne toon van nauw-merkbare aantrekking achter hun
gewoon zeggend stemgeluid. En zonder dat ze 't merkte
veranderde de kleur der avonden, wennend in geleidelijken
,
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omkeer, plotseling opzettend in een duidelijk bewusten dat 't
zijn mêezijn was waarnaar ze verlangde den heelen week langs.
't Was op een avond toen de meisjes waren gekomen
zeggend met haastige stemmen dat zij vroeg weg moesten
omdat haar broêr ze niet kon komen halen. Op eens had ze
een lusteloose melancholie voelen zakken over haar denken,
een verdrietige boosheid tegen hem omdat zij alleen moest
blijven met zijn zusters, een lachbitterende neiging zich zelf
te pijnen uit een onverklaarde smart, een onverschillige opgewektheid die haar zweepte tot een zenuwachtig praten, doovend in haar hoofd 't voortdurend wêerteemend denken dat
er iets was dat haar ellendig liet voelen zonder reden. En
toen de meisjes waren weggegaan was ze naar haar kamer
gehaast, bang om te blijven in het gezelschap van haar vader
en haar tante met wie ze zou moeten praten en ze had een
langen tijd gezeten voor 't venster, starend in den stil-duisteren
nacht waarin de boomsilhouetten heen en wêer bogen met weeksuizend ruischen. Dat vreemde gevoel van huil-lachend smartgenot was eenige dagen met haar gebleven, langsaam overvroolijkend door de gedachte dat de week bijna wêer om was,
kalmend in haar hoofd de vragende verwondering waarom zij
zoo graag wilde dat hij kwam. Den geheelen week liep zij
denkend aan zijn telkens terugzijn in haar omgeving, nagaande
hoe hun kennis was begonnen, wonderend dat 't pas zoo kort
was geleden dat zij elkaar voor 't eerst hadden gezien. 't Was
haar of zij hem al jaren lang kende, of hij nooit uit haar
leven was weg geweest, of hij altijd met haar geleefd had,
hem ziende als haar vriend die alles wist van haar denken,
meer sprekend met hem dan ze ooit had kunnen doen met
haar eigen broêr.
En toch voelde ze dat 't een andere verhouding was
met hem, een veel dieper opkomende genegenheid, een
verhouding waarin een vage vreemdheid bleef, vast-gehouden door 't instinctmatig voelen dat zij beide anders
tegenover elkaar waren dan wanneer zij met elkaar waren
grootgegroeid. Hoe meer zij naging waarom zij dien avond
die plotselingé treurigheid had hooren somberen door haar
borst, hoe verder haar eigen voelen daarbuiten bleef, vreem-
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dend voor haar oogen een nooit gedachte teêrheid die ze
terugzocht in het rustige zien van het lange voorbijzijn. En zij
lachte om haar eigen kwaadheid, spottend een kinderachtig
waas van niet te hebben gekregen waarop ze gerekend had,
stil-belovend in haar hoofd niet meer te doen zooals ze gedaan
had, verdrietig slaande haar dagen met redeloos verdriet.
De winter was heengesneld, deelend in regelmatigen weerkeer
de hel-lijnende weekavonden, opzuiverend in langsaam komen
een zachtverlangende lente, vèr belovend met langdagend
lichten een helgoudend zonnen van zomerend genot.
Zij voelde dat hun verhouding was veranderd in zijn dichter
spreken tot haar met innig-toonende stem, waarschuwend een
dieper woelend denken onder 't gewoon zeggen der woorden.
Dikwijls wanneer zij er over nadacht hoe dat andere geslopen
was in hun omgang leefde zij dien gehelen winter terug,
zoekend in de lang-voorbije avonden 't uur dat begonnen
was een teerder kleur te schijnen over hun samen zijn, vragend aan zich zelf wat 't einde zou zijn van hun meeleven
met elkaar. Zij had gevoeld al lang dat hij meer en meer
was gaan zien naar haar met een langsaam uitgroeiende
genegenheid, wijdend een têeromzwevende liefde naar haar
heen, vragend in anders zeggende woorden of zij voelde dat
hij haar liefhad, haar dwingend mêe te zijn met hem in een
uitvertrouwend zeggen van wat hij leefde wanneer hij niet
met haar was. Dan had ze zich zelf gevraagd of zij van
hem hield zooals ze wilde houden van haar man, maar altijd
had ze een vaag wantrouwen voelen twijfelen door haar binnenste, herinnerend haar vroegere droomen, willend dat 't
anders zou zijn, een hoogvlammend geluk dat zou duizelen
om haar hoofd, wolkend een helkringenden goudschijn rondom
haar, blauwend een lachend visioen van uitzwevende helderheid om haar hoog-zingende gedachten. Zij hield veel van
hem, meer dan ze ooit gehouden had van iemand om zich
heen, ze hield vast aan het wêerkomen der Vrijdagavonden,
bang voor de groote lêegte die zou neerslaan in haar leven
wanneer hij er niet meer zou zijn ; hij was in haar gwoongaande dagen geworden haar groot-belovende steun die met
haar leefde, voelend wat ze dóórdacht in de eenzame afzon-
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dering waarin ze bleef wanneer hij er niet was en toch wanneer ze opzette voor haar denken dat er een uur zou komen
dat hij voor haar zou staan vragend wat ze allang zou weten,,
angstig smekend dat ze met hem zou blijven altijd, lang
gaande naast hem door de opvolgende reïing der dagen, dan.
was 't haar of ze een stikkende angst hoorde waarschuwen
achter in haar hoofd, dat ze met haar willen zou breken wat
ze al lange jaren had gezien had in vertrekkend verwachten,_
haar mooi gedroomde leven in een altijd durende omarming
van een hoogdragende liefde, weggevend zich zelf in een
ruim offerende toewijding van nooit wêer-vragend gevoel.
Dan rustigde zij haar voorvoelen met de vage bemoediging dat.
ze zich zou vergissen en ze mooide voor haar oogen een
verder leven naast hem in een innig-trouwen omgang van
dicht-beschermende vriendschap, gaande in een meegevende
wisseling van telkens terugkeerenden steun, maar ze voelde
dat 't niet waar was wat ze zich vertelde met moeielijk zoekende overtuiging en in haar moedeloosen twijfel schudde zij
haar denken naar iets anders, vrezend te zien wat zij wist
dat zou komen met onvermijdbare zekerheid.
De zomer was gekomen.
Ongemerkt waren de Vrijdagavonden veranderd van kleur,
weglossend de intieme warmte van het winter-binnen-zijn naar
een ruimend leven onder den koel-starrenden hemel, diep
strakkend in vlekkeloose gelijkheid.
Zij bleven zitten in den tuin, luchtend onder den hoog
onbewegelijken opstand der boomen, rustig pratend met gelijke stemmen in de nêerzwevende schemerspikkeling van den
nacht. Dan sluimerde langsaam een ernstige slaap over de
omliggende tuinen, nêerstillend een duister-staande geheimzinnigheid over de instompende scheiding der dingen, donker
inktend tegen de verre ster-tinkelende lucht de vlekking der
boomtoppen. In de vaag-fluisterende melancholie van den.
heen-weekenden avond spraken hun woorden stiller en stiller,
telkens kort-brekend een zacht geluid in de dichtstaande
innigheid der schemering.
En dikwijls was 't Martha of ze machteloos was tegen het
opdringend visioen dat haar terugdwong te denken aan het
-

1 93

vorige jaar, aan den ver achter haar wijkenden zomer, vloeiend
in haar herinnering de avonden toen zij buiten was, de dagen
die zij doorliep onder de hoog-stralende zon, strak staande
in schitterende strekking boven de grijs-stoffende wegen. In
regelmatig-opkomende beelden zag ze wêer de mooi-verrende
dagen voor zich, de eerste dagen met haar broêr, hun ontmoeten met de anderen en altijd opstaand aan 't einde den
dag langs de Ourthe, de innig stille wandeling naar Houffalize, de breedliggende velden op het plateau, den schuin-slingerenden weg naar het dal, waarlangs ze had geloopen met
hem, naast hem in een onbegrepen innigheid, ziende zijn
voortstappende figuur in de hoog-gouden daling van het zonlicht, dichtstrijkend tegen haar arm met een diep trillende
binding van haar nooit gezegd voelen.
En ze bleef staren in den zwijgenden nacht, zacht-neuriënd
door haar denken wat ze dien avond geleefd had in nooit
gevoelde têerheid.
Zoodra ze weg waren ging ze naar haar kamer, vast in.
zich houdend de stemming waarin ze was geweest, angstig
te blijven onder het hard-brekende spreken van haar huisgenooten. Dan liep ze de volgende dagen door het huis, voorbeeldend voor haar denken de kleuren-doezeling van die uren,
troostend tegen het snerpen van haar tante den hoogdragenden
trots dat zij mêedroeg in haar binnenste wat niemand wist.
Meer en meer begon ze te bukken onder de banale burgerlijkheid van de menschen om haar heen, 't meest voelend
de hating waarmêe ze tegen haar tante leefde, denkend aan
haar vader met onverklarende liefde.
Al lang had 't mensch haar voelen gezegd over haar omgang met dien anderen, plattend een kil-brekend oordeel over
haar vriendschap met een man, priemend spot-prikkende
woorden over zijn doen, tergend een telkens weêrbeginnend
teemen over 't zelfde gesprek. Eerst had Martha gezwegen,
treiterlachend de ingehouden woede van haar vijand, maar ze
was uitgebroken na korten tijd in een wild-slaand zeggen
van haar voelen, kort-striemend haar ingekropten haat tegen
het bleek-starend gezicht van haar tante, luchtend met stijf
drukkenden onwil wat pijnwoelde in haar borst.
:
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Na dien dag was 't geworden alsof een walmende drukking
geveegd had door het huis, stikkend in de huiskamer waar
hun stemmen zweepten over het stil-verdrietige hoofd van
haar vader, uit-knappend bij dag als ze alleen waren met
elkaar, wijdscheurend in zenuwend schreeuwen, opvlammend.
na elk woord dat zij weg spraken in bedoelende scherpte. En.
Martha voelde, dat ze niet lang kon dringen tegen de dof-fende moêheid die drukte op haar dagen, gebroken pijnend.
haar zwaar-loodend hoofd, donker ziende haar leven dat zoo
zou moeten doorzieken onder een nooit-eindigenden twist.
Langsamerhand begon het denkbeeld in haar op te woelen.
heen te zijn uit die omgeving, weg te gaan heel ver bij andere
menschen, vreemden die met haar zouden zijn gewoon, niet
wetend haar voelen en denken, niet hatend haar anders zijn
buiten den gewonen sleurgang van het leven. Maar wanneer ze
er over nadacht, zoekend in haar hoofd hoe dat zou kunnen,
hoe meer ze zag dat 't nooit kon gebeuren, denkend aan den
tegenstand van haar vader die haar niet van zich weg wilde
behoeftend in zijn eentoonig leven haar loopen om zich heen,.
klein-schuw vrezend alleen te zijn onder het breed-heerschende
kijken van zijn zuster.
Er waren dagen, uitrekkend tot lange weken, die zij naast
haar tante doorleefde zonder spreken, gaande haar gewoontesleur van het huishouden met een ingeknepen zwijgen van
haar woorden, wegblijvend alleen op haar kamer de uren van
den dag tot s'avonds dat haar vader thuis was en zij in de
huiskamer kwam, blindziende het lichaam van haar tante,
onwillig hoorend haar zeggen dat ze antwoordde tegen de
verlegen stilte van haar vader. En korte tijden van rust
vielen tusschen de opzweepende uren van nàdoffend geharrewar, vóórmooiend een leven van egale warmte naast elkaar,
schijnslapend de langwroetende veete ; maar daarna braken
wêer nieuwe twisten in de even-gelichte vloeiing van hun
bestaan en 't was of hun haat opstond met scherper lijning,.
strakkend een blindsteekende verachting uit hun oogen.
De zomer was heen-gekoeld in een lauwe, stil-goud-zonnende
herfst, een breede drijving van weenend geluk, een zachte
drooming van vèr-geleden, têer-na-klagend leed. 'T was of een
-
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weeke stemming van wijd-uitgevend genot weende door haar
borst, een denkelooze, wijdbehoeftende diep-gouden omarming
van ruimtroostende smart die neerboog boven haar hoofd dat
ze ernstig, rustig voelde denken, starend met kalme gelijkheid
naar de dagen die ze zag wijken na elkaar tot een graaggewilde toekomst.
Maar ruw-barstend in den koepelenden goudschijn waarin ze
leefde, brak plotseling de oude twist wêer uit, nêerbrokkelend
haar helderen droom, schuddend diep uit haar binnenste 't
wraak-snerpend voelen dat ze had heengeslapen onder de
zachte zangfluistering van haar mooie voelen.
'T was s'morgens begonnen, heftig in eens opslaand tusschen
haar beiden, eerst bitsend de korte woorden tegen elkaar, overhardend in lange zinnen, klappend met trekkende striemen,
uitsnijdend in een langspuwend schreeuwen van nieuw-woedend
gevoel, gillend tot zenuwend pijnen met oud-wrokkend verwijt.
Tot s'middags was ze blijven loopen in de moê-duizelende
warreling van haar stemmen, jachtend werkend 't denkeloos
huishouden, roezend haar hol-moêwend hoofd met de opzwiepende doofing van haar eigen woorden, maar 't was of plotseling haar zenuwstrakkeiide kracht ineenviel toen ze s'middags
alleen bleef in het groote, loom-stille huis, weg boven de lange,
klankvullende uren van dien ochtend en ze viel nêer op haar
bed, luisterend het hard -roode gloeien van haar wangen,
kreunend een drukkend-flijmende pijn die ze voelde slijten
door haar hoofd. En in de warreling van haar gedachten
streepte rechter en rechter 't telkens wêerzeurend idee dat ze
wegwilde uit 't huis, dat ze heenmoest uit den omgang met
dat mensch die haar mooie willen en voelen stukrammelde
met genot-treiterende valschheid. Maar telkens hoorde ze dan
de klaag-stem van haar vader, vragend met onbegrepen angst
waarom ze hem alleen liet, lêegend zijn oude leven met een
nooit te helderen donkerheid en ze snikte uit in een wanhopig
huilen, stikvoelend in haar keel den benauwenden twijfel wat
ze moest doen.
Toen ze s'middags beneden kwam om te eten, voelde zij
een lusteloose matheid hangen over haar lichaam, nêerduwend
haar rug met pijnlijke zwaarte, drukkend boven haar hoofd
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een doffe volheid, warrelend door haar denken een telkens
wêerzaniken derzelfde gedachte. Ze was stil gebleven, starpeinzend voor zich uit, luisterend naar het teemen van de
zacht-gesproken woorden achter in haar mond, telkens heenen-wêerend dezelfde dingen met een zwijgende bezigheid.
Toen de anderen s'avonds waren gekomen hadden ze eerst
in den tuin gezeten, onwillekeurig zwijgend onder den boden
druk van haar lusteloos stil-zijn en ze waren uitgegaan, wandelend langs de verlaten, warm-donkere grachten, loopend
onder de breed-spreidende onbewegelijkheid der bladertakken.
'T was haar of 't een jaar vroeger was toen ze ook zoo naast
hem liep, ver achter de anderen, soezend op de regelmatige
beweging van hun voetstappen, voelend in de hooge kalmte
van den stijgenden nacht de zachte langsraking van zijn arm.
En nadenkend den voorbijen dag, angstig te spreken onder
den week-vloeienden weemoed van den avond, voelde ze trillen
in haar borst een smeekende behoefte uit te huilen wat ze
geleden had al lang, terugziende den mooien lichttijd van een
jaar geleden helder opstaand tegen de somber-smartende
uren van later.
Hij liep zwijgend naast haar, telkens probeerend iets te
zeggen, telkens instillend de kort gesproken woorden, verdrietig luisterend haar doffe sprakeloosheid. En op eens voelde
ze dat hij zijn arm schoof onder de hare, haar dwingend dicht
naast zich, overdrukkend met de warme aanraking van zijn
hand een têere vertrouwelijkheid naar haar heen. 'T was of
een machteloose weekheid neerzwakte in haar lichaam, opnevelend naar boven alles 'wat ze had geleefd in een langsomber behoeften naar een diep-innig uitvertrouwen van haar
lijden, uit te zeggen wat omwoelde in haar verdriet, haar
verre jeugd, haar alleen zijn in de uitgroeiende hoogte van
haar liefde-willend gemoed, de tegenstootende kilheid waaronder ze had geloopen in haar eenzaamheid, de pijn-slaande
vijandschap die krijschte door haar huis, brekend een stootende
wanhoop in haar dagen.
Langsaam waakte ze op uit haar wetenloos loopen door
de fluisterpreking van zijn stem, naast haar wolkend met grijze
doezeling, wiegend in haar hoofd een têersuizende heenslaping
-
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van haar denken. Maar duidelijkend in haar hooren zag ze
heller en heller de woorden kleuren tegen den grijsschemerenden opstand van de nacht, wakkerend haar soezen tot een
scherplijnend begrijpen wat hij sprak.
En op eens zag ze waarschuwen wat ze zoo dikwijls gevreesd had in haar eenzaam denken, wat ze had weggehouden
wanneer 't opdreigde voor haar angstend staren naar wat
komen kon, wat ze al lang geweten had dat eens zou opstaan
in den gelijken gang van haar dagen, schok-schuddend haar
voelen met radeloosen twijfel. Terwijl hij voortsprak, zeggend
zijn lang-gegroeid gevoel dat voortdurend nauwer was gewikkeld om haar bestaan, vragend haar willen met angstig-smekende stem, vddr-schijnend aan haar denken een mooi-lievend
leven naast elkaar in een rustig-stillen voortgang vèr van allen
die vreemd gestaan hadden in haar dagen was 't haar of haar
machtelooze slapheid moewer hing over haar lichaam, herinnerend het hel-juichend klank-geluid dat ze altijd gedroomd
had te hooren zingen rond haar hoofd, kort schitterend in
diepen afstand de helle vlam-flikkering die zij gezien had in
goudglans kringend om haar toekomst.
Zij had zich voorgedroomd dat zij zou gaan in een onbewuste
neveling van haar denken, vaag hoorend de woorden van
liefde die gesproken werden naar haar heen, voelend de innige
omzweving van hem die haar liefhad, onwetend waar zij liep,
waar zij was, levend een stuk van haar bestaan in een nooit
te herinneren schemering, voelend grenzeloos den langen tijd
in 't snel zenuwen van haar gedachten, groot-staand in dat
ééne hooge moment van nooit wêerkomende volheid.
Met duidelijke scherpte hoorde zij wêerdenken in haar moêkalm hoofd wat hij sprak, zij voelde den mêe-voerenden druk
van zijn arm op de hare, werkelijk voor haar zien wist zij
de late stilte rondom hun loopen, de donkere huizen slapend
in een egaal-schemerende rei langs hen heen, de oude stomstammende boomen onbewegelijk rechtend boven het zwarte,
loom-hangende grachtwater, de lantaarnlichten recht vlammend
tot een ver-stippende, schemer-helderende vloeiing waarin
hun schaduwen kortten en lengden in regelmatigen weerkeer,
de even zuiver-opvagende geluiden om hen heen, mengend
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het mêeleven van anderen in hun gaan, gewoon, kleurloos
nuchterend het vonkend beelden van wat zij verwacht had
tot een smartende werkelijkheid.
Zij had 't anders gedacht, gaande in een gelukkig omzingen
► van hoog-groenende heuvels, onder een wijdruimende heldering
van den hemel waaruit een trillende zilverschijn nêerpoederde
van helglazend licht, vaag-wevend een suizenden zang van
teer-wevende geluiden ; zij had 't gedroomd, ver buiten den
onverschilligen gang der menschen, nêerrustend op den uitgroenenden grond onder de beschermende schaduw der ernstig-zegenende boomen, in een innig-drukkende omarming van
eeuwig-belovend geluk. En plotseling voelde zij, dat 't nooit
zou gebeuren zooals zij 't had gewild in de mooi-zwevende
romantiek van haar meisjesdenken, dat zij nooit zou krijgen
wat zij zich had voorgezongen in de lange, eenzame uren van
haar jeugd. Nooit zou 't anders zijn, nooit zou zij staan
zenuwtrillend in het hooge zilverlicht waarin hij zou geknield
liggen, opziende naar haar oogen met smeekende liefde, drukkend haar nêer-hangende hand tegen zijn wildkloppend hart,
omarmend de zoom van haar kleed met snikkend-biddende
kussen. En luidloos schemerden de tranen op in haar oogen,

donkerend den grijs-nachtenden lichtschijn waarin zij liep, wegduisterend de kleur van haar illusies tot een ineenvagende
vormeloosheid, vèr opstaand met onduidelijke brokkeling.
Langen tijd liep zij stil-denkend naast hem voort. Toen,
wakkerend uit haar peinsen, begon zij te zeggen wat zij al
had hooren vermoeden in haar vooruitzien den langen winter
door, kalm volgend de verandering van hun omgang, herinnerend de geleidelijk-kleurende toon van hun wêerkomen met
elkaar waarin ongemerkt een têere tint was gewarmd, innigend
hun eenvoudig samenzijn tot een ernstige vriendschap die
langsamerhand was doorgegloeid tot het liefde-voelen wat
hij had gesproken naar haar heen. En rustig als dacht zij
tegenover zichzelf vertelde zij het vragen dat zij zoo dikwijls
gezet had voor haar denken, den moeielijken twijfel dien zij
zoo dikwijls had zien onrustigen in den gelijk-tevreden gang
der dagen wachtend met vooraf-voelenden angst dat hij zou
vragen wat zij niet zou kunnen antwoorden zooals hij wilde,

machteloos haar vriendschap-voelen weg te dekken achter een
verdrietende onverschilligheid. En zij wreedde haar schuld
uit, straffend haar onvoorzichtig toegeven aan wat zij vooraf
had geweten dat zou komen en dat zij had kunnen vermijden wanneer zij haar willen gestut had tegen wat zij behoefde in hun omgang. En zij hield op met spreken, luisterend
zijn moewe gaan naast haar, onder de bode stilte die nêerhing over hun zwijgen.
Maar in hun diep-peinsend stappen was 't of een medelijdende goedheid opzong door haar voelen, of een zachtvreugdende dankbaarheid kleurde door haar smart, wêer-denkend de mooie uren die zij geleefd had met zijn meeleven
in de somber drukkende tijden van haar t'huis zijn, meer en
meer hem ziende als den steun in den hopeloosen gang door
de lange dagen die achter haar waren, herinnerend aan zichzelf het verlangen dat zij altijd gevreugd had naar zijn komst.
En voortsoesend wat zij allang had geweten dat eens zou
gebeuren zag zij de vroeger gedroomde visioenen van haar
verder leven ongemerkt mengen in wat nu was, verziend
langsaam een nieuw bestaan zooals 't zou kunnen wanneer
zij met hem zou getrouwd zijn, geleidelijk kleurend voor haar
zien de lange vriendschap die zij hadden geleefd met elkaar
tot een innige liefde die zou warmen in hun altijd samenzijn,
zoekend in zijn omgang wat zij altijd -gewild had dat haar
man zou zijn, ongemerkt goed ziende zooals hij deed, ernstig,
gelijk-kalm denkend door den egalen gang van zijn leven.
En haar leven t'huis wrangde voor haar, opschrillend een
sombere kleur tegen de zacht-têere beloving van haar getrouwd zijn, de ruw-woordende zenuwing van haar dagen
strak donkerend tegen de lief-lichtende weving van gelijke
vrede later, haar eenzaam verdrieten tijden achtereen, waarin
zijn komen telkens een kort-rustende vreugd helderde. Zij
zou altijd blijven in die rustig-egalende weving van stilte wanneer dat gebeurde, nooit zou die tijd wêerkomen waarin zij
zoo lang getreurd had onder den niet-begrijpenden omgang
van haar huisgezin, haar leven zou zijn een zachte vloeiing
van kalm geluk, ernstig onder de steunende hulp van zijn
mêezijn. En zij leunde zwaarder op zijn arm, dankbaar voelend
-
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zijn vragen, dat langsaam hooger lichtte in het somber-duisterende zwijgen van hun gaan.
Toen hij van haar wegging, drukte hij zacht-innig haar
hand, starend in haar oogen het antwoord dat hij gewacht
had den heelen avond.

Een week later waren zij verloofd.

SONNETTEN
DOOR

HENRIËTTE DRABBE.

WESTERBOUWING.

Als stille vrede ligt het land gespreid,
In avonddonker als een schapevacht,
Of donzig goed dat voor de ramen leit
Van mooie, groote winkels : zomerdracht.
De lucht is hoog en door de wolken rijdt
Op witte paarden luister van den nacht,
Of kalme grootheid over sparren wijd;
En over d'aarde is niet één die lacht.
Heel ver staan zwarte dennen, met contours
Getrokken door een onervaren hand,
Als ijz'ren spoken uit een reuzenland,
In hardrood zonnebloed, een ijskoud floers
Van koele wreedheid om de starre leên
Ik kan niet meer : nu sterf ik, heel alleen.
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Ik geef niet van mijn mooie impressie veel,
ik kan niet, die zal breken
Dat teêre ding :
Of anders worden, sterven haast geheel
Door harde woorden, die mijn mond gaat spreken.
Dit maakt mij droef, omdat het liefste deel
Mijns levens ligt in dit, en me is gebleken
Dat 'k nog geen dichter ben, wèl dingen veel
Reeds zie en voel, maar niet kan spreken.

^Zooals wel kindren mooie zeepbel maken
Met vele kleuren, ragfijn weefsel ; grooter
Voller, teerder wordt het ding : nu raken
De zachte kleure' aan 't dansen : boomen
Wolken, huizen zwemme' in 't zonlicht. Stoot er
Niet aan, laat stil ze zwellen, drijven, droomen.
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Te midden van veel levens staat mijn leven:
Boom in dicht woud, als daarin waait wat wind,
Of regen valt, gaan alle blaadjes beven
En brengen op elkaar beweging, zooals kind
Soldaatjesrijen opzet, dan gaat geven
Een duwtje aan de eerste : alles valt ;
begint
Nu zoo mijn groot, lang leven? kan geen streven
Naar vrijheid baten ? ben ik zoo verblind,
Zoo vast gevlochten in dit aller-zijn,
Waarin 'k niet weet wat zelf ik heb gedaan
Of anderen ? — Waar is mijn woord, mijn daad?
Heeft alles wat ik wilde en deed maar schijn
Van waarheid ? is mijn heel, mijn trotsch bestaan
Een willoos ding dat naast vele andre staat?
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AAN MIJN DICHTERS.

Toen trad ik spraak'loos in mijn kleine ziel,
En zag de fijne, witte wanden beven
En zwellen, hooger, wijder, bree'er ; toen viel
Al 't oude in schroom'lijke armoê uit mijn leven;
'k Stond midde' in hooge kathedraal en knielde, àl vrome aandacht, als een kind ; zacht weven
Hoorde ik het ragfijn kleurdraad van mijn ziel,
Tot ramen, wanden, welven opgedreven.
0 lieve dichters, heel mijn heerlijk zijn,
Mijn lief'lijk leven hebt ge me openbaard,
Gelouterd, en ontdaan van eiken schijn:
Zooals sneeuwzacht een zwaan door vijver vaart,
Van schoonheid onbewust, dan plots ontwaart
Zijn eigen beeltnis, fulpen zacht satijn.

EEN LEERRIJK BOEK
DOOR

G. J. P. J. BOLLAND.

Onder onze Hoogduitsch schrijvende stamgenooten is in het
vorige jaar een werk verschenen van geschiedkundig wijsgeerigen aard, welks uitgave, om het groote en centrale
belang der door den schrijver behandelde zaak, alsmede om
de grondige en daarbij toch heldere en schoone wijze,
waarop deze de door hem ondernomene taak ten einde heeft
gebracht, eene gebeurtenis van gewicht mag heeten niet enkel
op wijsgeerig, maar ook op godsdienstig en algemeen maatschappelijk gebied. In Duitschland heeft het terstond van
onderscheidene zijden de aandacht getrokken, en het is er
door mannen van de verst uiteenloopende richtingen met lof
besproken, doch in ons vaderland is het lezend publiek er,
naar ik meen, nog nergens op gewezen; het verzuim der
Nederlandsche deskundigen worde nu, voor zooveel in mij
is, door het volgende opstel goedgemaakt.
Het bedoelde werk heet „die deutsche Speculation seit
Kant, mit besonderer Rücksicht auf das Wesen des Absoluten
und die Persönlichkeit Gottes," en is in twee deelen van
XVIII + 828 en VIII + 632 bladzijden bij Paul Maeter
te Berlijn tegen den naar verhouding lagen prijs van achttien
mark te bekomen. De schrijver zelf heet Arthur Drews (zeg
,,Dreefs"), en is een blond en nog betrekkelijk jong man van
negen en twintig jaren, fijn van gestalte, innemend van voorkomen en edel in zijne manieren; op het oogenblik is hij met
der woon gevestigd in zijne geboortestad Altona, waar ik
de vorige maand het genoegen gehad heb persoonlijk kennis
met hem te maken, en waar eenig van zijnen vader geërfd
,
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vermogen hem in staat stelt, om voorloopig ook zonder ambt:
bij voortduring zich te wijden aan zijn lievelingsvak, de wijsbegeerte en hare geschiedenis. Reeds nu is hij een met eere
bekend doctor philosophiae, niet een gelijk de vier philosophische faculteiten van ons vaderland die afleveren, en die
van de eigenlijke philosophie niet meer behoeven te kennen
dan den naam, maar een echte en heusche doctor in de bespiegelende wijsbegeerte, die van het vak zijne levensstudie
maakt. Zijne doctorsdissertatie is uitgegeven als „die Lehre
von Raum und Zeit in der nachkantischen Philosophie, ein
Beitrag zur Geschichte der Erkenntnistheorie und Apologetik
der Metaphysik", en hij heeft in 1889 nog eene andere
brochure (van 4 + 1 og bladzijden) uitgegeven over „Eduard
von Hartmann's Philosophie und den Materialismus in der
modernen Cultur" ; beide zijn te Leipzig bij den uitgever
Wilh. Friedrich te bekomen, ieder voor eene mark. Dat de
heer Drews eenig geld van zich zelven heeft, komt hem inmiddels goed te stade, want schitterend zijn voorloopig zijne
vooruitzichten niet ; hoewel hij een man van buitengemeene
gaven is, en dit jaar weer door een lijvig werk van IX + 497
bladzijden over „Kant's Naturphilosophie als Grundlage seines
Systems" (Mitscher & Röstell, Berl.) ook voor de meerderheid der meer bepaaldelijk philologisch gezinde vakgenooten
zijne grondige zaakkennis op het glansrijkst bewezen heeft,
zal het hem moeite kosten een akademischen leerstoel althans
in de naaste toekomst te veroveren. Dat boek van den heer
Drews over Kant vormt anders met professor H. Vaihinger's
„Commentar zu Kant's Kritik der reinen Vernunft" (Stuttgart,
Berl. & Leipzig, Bd. I 1881 & 1882, Bd. II 1892) en Eduard
von Hartmann's geschrift over „Kant's Erkenntnistheorie und
Metaphysik in den vier Perioden ihrer Entwickelung" (Leipzig
18 93) voor de vakgeleerden een drietal van gewicht, waarin
op overtuigende wijze de verkeerdheid van de meening aan
het licht treedt, dat wij in den grooten Koningsberger iets
anders en hoogers te zien hebben dan het geestelijk punt
van aankomst voor een voorafgeganen ontwikkelingsgang en
het punt van uitgang eener nieuwe philosophische periode.
Drews helpt op zijne wijze de waarheid verspreiden, dat wij.
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van Kant nog geenszins het laagste en hoogste woord der
menschelijke wijsheid hebben vernomen, en niet eenvoudig
bij hem in de hoofdzaken kunnen blijven staan ; eenvoudig
aan Kant zich houden kan iemand van zelfstandige denkkracht
dan ook zoo weinig, dat Kant zelf dit nooit gedaan heeft.
Alleen reeds de bij zijn leven verschenen twee uitgaven van
de Kritiek der zuivere Rede zijn niet geheel hetzelfde boek,
en ten slotte is hij zoo waarlijk sterk genaderd tot den eerst
door hem verloochenden Fichte, zij ook dit feit van minder
algemeene bekendheid. De onmogelijkheid dat men in zijne
wijsgeerige opvattingen bij Kants beschouwingen blijve staan,
blijkt ook reeds aan de gedachtenreeksen, die toch voorzeker
niet om niet door zijne jongere tijdgenooten terstond aan zijne
werken zijn ontsponnen, alsmede uit het feit, dat ook de zich
zoo noemende Kantianen onzer eeuw de meest uiteenloopende
opvattingen hebben geleerd aangaande datgene, wat eigenlijk
door Kant zoude zijn bedoeld ; ja zelfs die nieuwe Kantianen
zelve zijn slechts eene soort van Fichteanen en Hegelianen
tegen wil en dank, wat hier niet te bewijzen valt, maar anders
zeer gemakkelijk zou zijn aan te toonen. De werken van
den grooten Koningsberger zijn vol van fijne, diepzinnige en
leerrijke gedachten, doch in de fundamenteelste vragen staan
die gedachten bij hemzelven vaak genoeg zelfs lijnrecht tegenover elkaar, zonder dat Kant eene hoogere formule vindt om
de tegenstelling verzoenend saam te vatten. Afgezien van
het onvaste woordgebruik en den afschuwelijken stijl zijner
hoofdwerken ligt in dit feit de voornaamste grond van zijne
spreekwoordelijke duisterheid, die alles behalve in elk opzicht
de duisternis der onbegrepen diepzinnigheid mag heeten, maar
dikwerf slechts de zelfverwarring is van den met zijne eigene
apercus in strijd gerakenden denker. Op de met dat al toch
overblijvende ware grootheid van den eersten opsteller eener
stelselmatige zelfkritiek der menschelijke rede zij met deze
bewering niets afgedongen, doch Kant is groot als schitterend
punt van uitgang, en niet als eindpaal, van de wijsgeerige
gedachtenreeksen der negentiende eeuw. Wel convergeeren
in hem eene menigte van verstandsstralen uit den voortijd, doch
niet tot een alzijdig bevredigend beeld, waarin het een altijd.
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het ander behoorlijk dekt, en alle deelen in goed sluitende
onderlinge verhouding staan ; eerst moesten zijne apercus in
allerlei richtingen weer uiteengaan, om na hun verspreiden
overgang in nieuwe bewustheden daaruit dan in een later
brein weer tezamen te komen. De heer Drews houdt zich
voorloopig overtuigd, dat de betrekkelijk bevredigende en
beslissende convergentie van de na-Kantische gedachtenstralen
der Duitschers in den nu twee-en-vijftig-jarigen Eduard von
Hartmann bereids heeft plaats gehad ; hij is doortrokken van
-den geest der sedert 1868 door den laatste verder en verder
"uitgewerkte wereld- en levensbeschouwing, en ziet in de
-hypothese van een onbewusten en onpersoonlijken absoluten
Geest het hoogste, wat in de menschelijke verstandsontwikkeling tot nog toe is bereikt. Men kan over deze zienswijze
denken zooals men wil, en schrijver dezes heeft op het af#doende en bevredigende van Hartmann's betoogen ook zelf
veel af te dingen, doch zeker is het, dat de meester hier
roem mag dragen op zijnen leerling, en dat het boek van
Drews door theologen noch philosophen op den duur zal
'kunnen worden veronachtzaamd. Evenals ik van eenen doctor
-der theologie in ons vaderland weet, dat hij zonder het boek
van Hartmann over „das sittliche Bewusstsein" zijn doctoraal
examen ten aanzien der zedekunde niet zou hebben kunnen
doen, zal ook het boek van Drews nar mijne overtuiging
een repertorium worden voor de theologen in zake de nieuwe
-geschiedenis van het godsbegip, al zullen zij den schrijver
officieel moeten desavoueeren. Ook in Duitschland inmiddels
. zijn de mannen van het vak zelf nog niet gezind om tot
de carrière van „Hartmannianen" mede te werken; van de
„Schopenhauerianen" is er nu één hoogleeraar der wijsbe.
-geerte te Kiel, doch voor Hartmannianen is in Duitschland
de tijd nog niet gekomen, en het staat te vreezen, dat de
'heer Drews het eerlijk en beredeneerd uitspelen van de kaarten
:zijner positieve meeningen zal moeten boeten met het verlies
van uitzicht op een hoogleeraarsambt. De dwaze jonge man 1
Hij moet toch geweten hebben dat men niet z66 professor
wordt der philosophie ; waarom niet liever eenvoudig een
kurkdroog stuk philologischen arbeid aan Kant verricht, met
,
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voorzichtige omneveling van de positieve punten zijner eigene
wereld- en levensbeschouwing? De reusachtigste belezenheid,
het fijnste redeneervermogen zullen hem niet baten, zoolan g
hij het blijft hebben over het wezen van het Absolute en de
onpersoonlijkheid Gods.
In de voorrede tot het eerste deel van zijn werk over „de
Duitsche bespiegeling sedert Kant" geeft Drews uitvoerig
rekenschap aangaande de bedoeling en den aanleg van zijn
doodengericht, want dat is het boek voor het grootste deel.
„De geschiedenis der nieuwste wijsbegeerte", zegt hij, „bevindt zich heden nog zoo vrij wel in denzelfden toestand van
zonder samenhang verstrekte inlichting als in de vorige eeuw
de geschiedenis der wijsbegeerte in het algemeen. Deze toestand kan natuurlijk voor de wetenschap niet gunstig zijn,
maar moet zich aan hare hielen hechten als een belemmerend
gewicht, dat bij elke schrede haar gezonden vooruitgang
tegenhoudt. De geest heeft het wegwijzend kompas verloren,
en doolt gelijk een verbijsterd zwerveling rond ; men weet
niet meer van waar men komt en waarheen de weg thans
voert; men keert terug tot reeds voorbijgestreefde standpunten
als tot iets splinternieuws, en gelooft dat men zich op het
rechte pad bevindt, waar men toch slechts na korter of langer
tijd in eene blinde steeg geraakt. Met het oog op dezen
staat van zaken zal allicht eene poging in het werk mogen
gesteld om thans, nu de eeuw ten einde spoedt en de stelsels
ook van nog levende denkers in hunne onderdeelen zoover
zijn uitgewerkt, dat zij zich bereids als gegevens der geschiedenis laten overzien, den ontwikkelingsgang der meer
dan i 10 jaren, die sinds het verschijnen van de Kritiek der
Zuivere Rede nu verstreken zijn, op overeenkomstige wijze
met het verstand te leeren omvatten, als men dat sedert
Hegel met vroegere tijdvakken gewoon is te doen. Het is nu
zaak, dat wij na eene bevattelijke ordening der gegevens de
balans gaan opmaken van het geheele tijdperk, om dan in
onze slotsom den geschikten bodem te bereiden, die het uitgangspunt kan worden voor *eene bereiking van den eerstvolgenden hoogeren trap der philosophische ontwikkeling."
Eene grootscha onderneming, en in dit geval op niet minder
14
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grootsche wijze uitgevoerd. Niet alsof in het voor ons liggende
boek nu allerlei vraagstukken ter sprake zouden zijn gebracht, —
Drews houdt overzicht ten aanzien van slechts een enkel punt,
doch dat punt is ook van centraal belang ; het staat in het
midden, om zoo te zeggen, van alle theoretische discussie.
Het doodengericht zal theïsten, atheisten en pantheïsten als
zoodanig gelden, en eene voorname bedoeling daarbij is, „de
vraag naar theïsme of pantheïsme, naar de persoonlijkheid of
onpersoonlijkheid Gods, van het standpunt der pantheïstische
zienswijze toe te lichten en tot hare oplossing te doen naderen.
Daar echter in dezen het begrip van het Onbewuste eene
gewichtige rol speelt, zoo wenscht de schrijver tegelijk ook
tot opheldering en verduidelijking van dat begrip eene bijdrage te leveren ; bij alle bemoeienis van den eersten woordvoerder is het , in zijn wezen en zijne beteekenis nog lang niet
genoeg bekend en geëerd, en het onberekenbare gewicht
ervan voor de komende ontwikkeling van het religieuse bewustzijn der menschheid wordt nog slechts door enkelen
gevoeld, laat staan dat het door de theologen, wie het toch
in de eerste plaats aangaat, zoude worden begrepen of toegegeven." (Voorrede, blz. VI.)

Ook atheïsten echter geldt het werk; met het oog op den
onhoudbaren staat, waarin de overgeleverde leeringen der nog
bestaande kerkgenootschappen zich aan het geestesoog van
den modernen mensch vertoonen, en op het gevaar, dat wij
thans loopen, de menigte van half- en niet geleerden tot de
domme ruwheid van een verstandeloos ongeloof te zien vervallen, is het voor des schrijvers besef de taak geworden van
den wijsgeer, naar beide zijden, die der godloochenaars zoowel als der „nog aan God geloovende" tijdgenooten, volgens
zijn besten weten zijne stem in onze maatschappij te verheffen. „De philosophie moet er vooral op uit zijn, weer eene
macht te worden in het leven. Het komt mij voor, dat de
op dreigende wijze voortwoekerende verwarring der geesten
en de ontreddering der gewetens in de beschaafde volkeren
onzer dagen dringend voorlichting en bijstand vordert, en
het is alleen door wijsbegeerte in den ruimen zin des woords
dat men die verleenen kan. Te midden van de maatschappe-
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lijke beroering, waardoor onze tijd zich kenmerkt, is breideling
-en ordening door een verscherpt zedelijk bewustzijn in alle
standen een eerste vereischte, zal niet de ongetemde drang
naar geluk in de massa als een onwederstaanbare sneeuwval
onze geheele beschaving vernielen. Buiten verband met religie
-echter is verscherping van het zedelijk bewustzijn niet te verwachten, en religieuse vernieuwing wederom blijft onmogelijk,
Wanneer en zoolang de wetenschap zich op antireligieuse of
toch ten minste irreligieuse paden beweegt. Het verval der
Europeesche beschaving is alleen dan te keeren, indien het
-gelukt de uiteenloopende banen van godsdienst en wetenschap weer tezamen te doen komen, en de uitkomsten der
wetenschap te doen uitloopen op eene metaphysica, welke
tegelijk eene, de diepste behoeften van het religieuse hart
bevredigende, wijsbegeerte van den godsdienst niet uit- maar
insluit." (Voorrede, blz. VIII).
Wat er met het aangeduide doel door Drews verricht is
blijkt enorm zoowel wat mechanischen vlijt betreft, als wat
betreft de zwaarte van den gedachtenarbeid als zoodanig, en
allen eerbied heb ik voor den jongen man, die uit een heir
van geschriften zoo telkenmale de kern, de hoofdzaak scherp
en duidelijk wist te lichten en in het rechte licht te plaatsen.
Wij hebben hier een specimen van Duitschen vlijt in den
besten zin des woords, eene pennevrucht welke niet zoo
spoedig zal verouderen. De inrichting van het werk blijkt
zeer geriefelijk voor den lezer; het is eene soort van lange
opstellen-galerij, waarin binnen de gestelde grenzen de meeste
denkers van beteekenis, ook de di minorum gentium, zijn
opgenomen, „Ieder afzonderlijk hoofdstuk kan op zich zelf
gelezen worden en begrepen" (Voorrede blz. XI), en toch
is er weer een behoorlijke voortgang en samenhang in het
boek, en spreekt de schrijver de waarheid, wanneer hij beweert dat eene grondige inlichting aangaande de behandelde
vragen alleen uit het geheel in zijnen samenhang is op te
doen. Het standpunt van Drews is immers ook het standpunt van den evolutionist ; gelijk Eduard von Hartmann zelf
ziet hij bij ieder ander denker gedeeltelijke waarheid, en is
dus verre van de meening dat het goede en verkeerde in
-
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mannen als Fichte, Schelling en Hegel, Herbart, Gunther en
Schopenhauer, Lotze, Biedermann en Wundt buiten verband
met den arbeid van voorgangers en tijdgenooten zoude staan.
Er is logisch verband zoowel in de licht verspreidende apercus
als in de tekortkomingen en eenzijdigheden van de dragers
der wijsgeerige zelf bezinning, en nooit daarom heeft eenig
denker van beteekenis zijne gedachten geheel om niet en
vruchteloos verricht. Voor ons nakomelingen is het alleen
maar zaak om nu door „immanente" kritiek het houdbare te
vinden en ten einde te denken, en de onderscheidene tekortkomingen en tegenstrijdigheden met vrucht voor onszelven
bloot te leggen, en zoo tracht dan Arthur Drews aan het
licht te brengen hoe iedere zienswijze, buiten de door hem
overgenomene, bij het betrekkelijk goede dat zij heeft ook
leemten en onbestaanbaarheden laat, en hoe de onderlinge
strijd der meeningen tusschen theïsten, atheïsten en pantheïsten
alleen in de pluralistische al-eenheidsleer van een onpersoonlijken en onbewusten, maar daarom niet blinden, absoluten
Geest zijne althans voorloopig bevredigende verzoening vindt.
Een zijner uitgesprokene bedoelingen is „het theïsme uit de
vaste burcht der openbaring op het slagveld der wijsgeerige
discussie te lokken," om daar zonder uitvluchten of ontduikingen stelling te nemen tegenover de woordvoerders, niet
van het materialistisch barbarisme, maar van de moderne
wijsbegeerte der religie. Naar zijne meening hebben de voorstanders van het geloof aan een persoonlijk Schepper eigenlijk nog geene enkele poging tot weerlegging der al- eenheidsleer beproefd, en het is dan ook zeker dat de na aftrek
van vreeze voor straf en hoop op loon overblijvende relig ie
in den ouden godsdienst, het gevoel van samenhang met
het bovenmenschelijke en van behoefté aan heiliging, zich
beter op de monistische dan op de dualistische onderstelling
laat verklaren. Wie met voldoende scherpte over het vraagstuk heeft nagedacht, zal toegeven dat de gedachte eener
onpersoonlijke Godheid zich met minder moeite laat vatten
dan die eener alomtegenwoordige bewustheid ; dat de oorsprong des kwaads, de algemeene behoefte aan verlossing,
de immanentie of aanwezigheid van het goddelijk beginsel
-
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iii elke eindige functie en dus ook in den menschelijken geest,
alsmede het wederzijdsch verband tusschen genade en geloof
gemakkelijker op het standpunt eener logisch-dynamische of
geestelijke al- eenheidsleer zich laten denken, dan bij vasthouding
eener scheiding tusschen Natuur en Schepper. Met Drews zie
ook ik het nieuwe en gewichtige der panpneumatische wereldbeschouwing in het feit, „dat zij zich op religieuse en zedelijke gronden tegen het theïsme keert", want vroeger heeft
men menigmaal de opmerking gehoord, dat pantheïsten eigenlijk slechts atheïsten zijn, ongodsdienstige lieden, die de zaak
verloren hebben waarvan zij den naam nog blijven aanhouden.
Het zij hier intusschen erkend, dat er tegenover de menigte,
met hare menschelijke behoefte aan deemoedige vereering
van het hoogere, eene groote moeielijkheid blijft voor den
bedienaar des woords, zoo hij zijne hoorders en leerlingen
ertoe brengen moet, dat zij aan hunnen Bestaansgrond het
voorrecht van het bewust wezen gaan ontzeggen, hetwelk zij
moeten beschouwen als het kenmerk hunner eigene betrekkelijke meerderheid. De alomvattendheid der goddelijke
wereldintuïtie wordt zonder onderstelling van bezinning niet
zoo licht als iets hoogers dan het menschelijk besef erkend.
De inleiding van 69 bladzijden, die op de voorrede volgt,
zou zich gevoeglijk leenen tot eene afzonderlijke uitgave, en
kan met vrucht doorloopen worden door zwakkere broeders,
die het er dan verder vooreerst bij willen laten, ofte wel
heelendal niet verder wenschen te gaan. Zij is meesterlijk
gesteld, en schetst in breede trekken de gezamenlijke ontwikkeling van godgeleerdheid en wijsbegeerte, ten einde den
lezer te toonen, dat onbewust of half bewust de begrippen
,,immanentie" of inwoning en „absoluutheid" of volstrekte
alomvattendheid altoos de hoeksteenen der theologische en
philosophische stelsels hebben uitgemaakt. Het begrip van
een onbewusten absoluten Geest is dan ook geenszins van
zoo laten oorsprong als sommige bestrijders wel schijnen te
wanen ; reeds bij zulke betrekkelijk oude denkers als Duns
Scot en Eckehart, Angelus Silesius en Jakob Böhme, zoowel
als bij Fichte, Schelling, Hegel en Schleiermacher is het
eigenlijk duidelijk genoeg te vinden. Doch die mannen hadden
,
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rekening te houden met de gangbare kerkleer en deelden de
uitkomsten hunner overpeinzingen niet onbewimpeld mede,
even weinig als orthodoxe godgeleerden ook nu nog zullen
toegeven, dat de eene God, dien zij leeren, naar luid hunner
triniteitsformule zelve niet een vierde persoon is naast de
drie, maar eene in ieder persoon wonende en toch ook in.
andere personen aanwezige, dat is tegelijk dus immanente en
transcendente of onpersoonlijke wezenseenheid. En wat nu
weer het boek van Drews betreft, tegelijk met het beknopt
en zakelijk overzicht van de uiteenloopende bepalingen, waarin
het begrip van het Volstrekte tot nu toe in de geschiedenis.
der philosophie is uitgedrukt, geeft zijne inleiding ons van.
meet aan een duidelijk inzicht in de geheele opvatting van
den schrijver omtrent den wijsgeerigen ontwikkelingsgang en
zijne uitkomsten, zoodat wij dadelijk weten waaraan wij ons
te houden hebben. Zonder schade voor de objectiviteit der
49 afzonderlijke monographieën, ziet men reeds aan den ingang der galerij de gezichtspunten, van waar het omvangrijke
materiaal geordend is, zoo helder • mogelijk in het licht treden..
Het eerste hoofdstuk (I blz. 7 I - I 23) is dan verder gewijd
aan de Kantische philosophie als voorspel tot de IDuitsche
philosophie der i ge eeuw. Het verplaatst ons met éénen slag
in medias res ; wij staan zoo dadelijk in het dichte gewoel
van eenen gedachtenstrijd, die zich van alle kanten ontspint
over de onmogelijkheid eener metaphysica, of leer omtrent
het bovenzinnelijke. Vervolgens komen op blz. I 25 —28 I van
het eerste deel verhandelingen over J. G. Fichte, Schelling
(i e gedeelte), Schleiermachter en Hegel als naïeve pantheïsten,
dat zijn dezulken, die met hunne al- eenheidsleer zich in overeenstemming meenen te bevinden met de gewone menschen
die „aan God gelooven", doch in waarheid tegenover hen.
staan. Of Schelling en Hegel evenwel ooit zulke erg naïeve
pantheïsten zijn geweest, mag met reden betwijfeld; veeleer
zoude men kunnen zeggen, dat althans die twee de bespreking der vraag naar de persoonlijkheid of onpersoonlijkheid_
van het Absolute voorzichtigheidshalve maar liever hebben.
vermeden. In allen gevalle echter is de tegenstelling met
theïsme hun nog niet zuiver tot bewustzijn gekomen, en hebben
-
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zij zich kunnen verbeelden, dat de ware zin der Christelijke
geloofsleer in hunne stelsels nu was uitgedrukt. Vooral de
schets, die Drews hier geeft van Hegel, is kort en zakelijk
in scherpe en vaste omtrekken geteekend.
Op de zoogenaamd naïeve pantheïsten volgen de wijsgeerige
theïsten ; eerst komen de echten (1283-11 143), en vervolgens
de pseudotheïsten (II 144— 233), mannen, die zich zelve nog
voor theïsten uitgeven, hoewel zij de persoonlijkheid Gods,
het voornaamste kenmerk van het moderne theïsme, alreede
hebben prijsgegeven. Van de echten leeren wij, op blz. 2835 3 I van het eerste deel, als voorstanders der Drieëenheid
kennen Baader, Schelling (2e gedeelte), J. H. Fichte, Weisse,
Fischer, Sengler, Gunther, Weber, Deutinger, W. Rosenkranz
en Dorner, en op blz. I —143 van het tweede deel als zuivere
unitariërs of eenheidsmannen Jakobi, Krause, Herbart, Drobisch,
Braniss, Rothe, Chalyb,us, Fechner, Lotze, Rohmer, Ulrici,
Carriere en Lipsius ; pseudotheïsten blijken Vatke, Wirth,
Biedermann, Steudel en Frohschammer. Bij allen rijkdom
missen wij hier bijvoorbeeld Trendelenburg ; Herbart heeft
aan zijne 6 bladzijden niet genoeg, en ook Lotze wordt op
voorbeeld van Hartmann onderschat. Ik voor mij had gaarne
hier ook nog een hoofdstuk over de neoscholastiek aan toegevoegd gezien, al bestond daartegen ook het vormelijk bezwaar, dat deze slechts eene afgestorvene vrucht der middeleeuwen is, bij pauselijke encycliek van i 879 kunstmatig weer
aan eene soort van schijnleven geholpen. Intusschen staan
wij hier toch voor eene brutale daad van den zich handhavenden of nog eens vermannenden middeleeuwschen geest,
tegenover dewelke doodzwijgen niet de ware houding is;
eene bespreking van de kernpunten der neoscholastiek zou
daarom licht haar praktisch nut hebben gehad. Hoe dit zij,
de pater Dominicaan Johannes Vincent de Groot zoude er
voor zijne Kerk een verdienstelijk werk mee verrichten, indien hij eene vernietigende inquisitie op het boek volbracht;
met aandrang bevelen wij daarom dien geestelijken nazaat
van de uitvoerders der Heksenbul en opstellers des Heksenhamers het werk van Drews ter lezing en weerlegging aan.
Betrekkelijk meer dan voor de curiale Roomschen is er uit
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„de Duitsche bespiegeling sedert Kant" voor de Oud-Katholieken te halen ; fijn uitgewerkt zijn de hoofdstukken over
Gunther (1785-1862) en diens volgeling Theodoor Weber
(geb. in 1836). De poging van den eerste, om de schepping
af te leiden uit de gedachte van het goddelijk niet-ik als de
tegenstelling der absolute ik-gedachte wordt terecht bewonderenswaard genoemd, en ontlokt den schrijver ook dezen
lof: „Het moet beslist erkend, Gunthers theorie van het absolute Zelfbewustzijn is even origineel als diepzinnig en beteekenisvol, ja misschien is zij over het geheel genomen het
beste, wat in dit opzicht door het gezamenlijke wijsgeerige
theïsme der eeuw is voortgebracht." (1 453). En ook de
woordvoerders van het wijsgeerig protestantisme komen tot
hun recht, al valt onze landgenoot Rauwenhoff buiten het
kader, en al heeft ook Drews tegenover Biedermann, Pfleiderer
en Lipsius op te merken, dat men de persoonlijkheid Gods
niet in de wetenschap kan prijs geven, om ze niettemin in
de taal der godsdienstige stichting aan te houden.
Tegenover idealistische eenzijdigheid heeft het atheïsme als
een vorm van realisme een zeker recht van bestaan ; het heeft
daarenboven de verdienste, dat het ons aan het begrip gewent van een onpersoonlijk Absolutum, moge dat nu opgevat worden zooals men wil. Tegenover een abstract monisme,
waarin de Natuur wordt vervluchtigd, heeft het echter de
andere eenzijdigheid, dat het de wording en de gemeenschap
der eindige geesten ondenkbaar laat, waarbij nog komt dat
het bij voorkeur ingang vindt in ruwe gemoederen. Met het
oog op deze eigenaardigheid en op den materialistischen en
naturalistischen geest des tijds, zal daarom menigeen allicht
de hoofdstukken over het atheïsme (II 235-520) het gewichtigst vinden, en in allen gevalle heeft Drews er een goed
werk aan gedaan. Hij maakt onderscheid tusschen radicaal
en indifferent atheïsme, en brengt onder het eerste Feuerbach,
Strauss, Büchner, Hackel, Czolbe, Dühring, Plank, Mainlander
en Bahnsen ; als indifferente atheïsten worden besproken Hellenbach, du Prei en Wundt. Het is eene interessante galerij, die
wij hier doorloopen, en waarin de deskundige misschien alleen
Spiller en zijn aetherisme missen zal. Voor het overige is
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de revue zeer gedetailleerd en grondig, daar bijvoorbeeld zelfs
een Büchner nog zijne 14 bladzijden bekomt ; Moleschott met
zijnen Kringloop des Levens schijnt als vreemdeling buiten
het kader te vallen. Daarenboven krijgt hier ook het occultisme zijn behoorlijk deel, al zullen de spiritisten zich
over de consideratie niet grootelijks gesticht gevoelen ; de
theorieën van den spiritist Hellenbach met zijne metaarganismen
-en de monistische zielsleer van den meer op het somnambulisme
lettenden du Prel worden uitvoerig behandeld. De heer Drews
heeft bedacht, dat „hunne leeringen feitelijk een veel talrijker
kring van aanhangers hebben dan het stelsel van menig door
de of icieele wetenschap erkend philosoof ', en dat het occultisme in onze dagen een& zoo aanzienlijke macht ontwikkelt,
-dat de philosophie er niet over zwijgen mag, zoo zij geen
afstand wil doen van de rol eenex leidsvrouw in den heden•daagschen doolhof der meeningen. Men heeft hier eene bespreking gemist van Hübbe-Schleider en diens geschrift over
„Lust, Liebe und Leid," dat eenen overgang vormt van de
opvattingen van Hellenbach en du Prel naar de al-eenheidsleer van den onbewusten Geest.
Het 'laatst in de rij komen de antitheïstische pantheïsten
Schopenhauer, Michelet en Hartmann (II 520-617), waarna
dan tot besluit nog eene lijst gegeven wordt van de voornaamste werken der besproken schrijvers, die naar het jaar
der eerste uitgave worden geordend, benevens twee registers,
één van de gewichtigste ter sprake gebrachte begrippen, en
het andere eene naamlijst (II 6i8 —632). Schopenhauer komt
hier veel te goed weg, reeds door zijne plaats in de reeks;
als antitheïstisch pantheïst is hij kwalijk te kenmerken, daar
hij veeleer een mystiek antimaterialistisch atheïst zou hebben
te heeten. De gebreken, leemten en tegenstrijdigheden in
Schopenhauers leeringen worden zeer toegeeflijk blootgelegd;
tegenover de ruwe schimpzucht en den snijdenden schrijftrant
van den man des blinden Wils, met zijne loochening van alle
essentiëele redelijkheid, heeft de in ons zich aan het licht
worstelende Rede het volste recht om zich tegenover de
brutale bestaansontkenning met klem van woorden te weer
te stellen. De stijl van den Frankforter zonderling heeft aan-
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leiding gegeven tot veel meer roem dan zijne theorieën op
zich zelve verdienen ; wat hij goeds geleerd heeft, was altegader aan anderen ontleend, op zich zelf geene zonde,.
maar erg leelijk in eenen man, die op zijne meesters smaalt
en schimpt gelijk Schopenhauer op Fichte en Schelling heeft
gedaan. Het is waar, dat die er overigens nog veel beter
afgekomen . zijn dan Schopenhauers tegenvoeter Hegel.
Op welke gronden Arthur Drews, van het voorspel in
Schellings tweede periode (I 344 vlg.) afgezien, eene oplossing
aller dissonanten in Hartmanns pluralistische al- eenheidsleer
des onpersoonlijken en onbewusten Geestes vindt, wordt ons.
in het laatste hoofdstuk van zijn werk uitvoerig blootgelegd,
en men mag wel zeggen, dat hij er zich te kennen geeft als
de eenige levende Hartmanniaan van niet te verdenken allooi.
en van volkomen zuiver water. „Het kan iemand", zegt hij,.
„op de hoogte dezer bespiegeling beginnen te duizelen ; men
kan ook beweren, dat in het algeméén de menschelijke geest
niet bij machte is, tot dezen reinen aether der gedachte op
te stijgen, het wezen van den alomvattenden Bestaansgrond
te doorvorschen en den Wereldgeest zoo als het ware bij zijnen.
scheppingsarbeid te beluisteren ; ongetwijfeld evenwel zal men
Hartmann den lof niet onthouden, dat hij in dezen verricht heeft.
wat zich in den huidigen staat van ons weten bij mogelijkheid.
praesteeren liet." (II 591). Ja, wat meer is, „het door Hartmann
gevondene begrip zal men nooit mogen opgeven, zoo men niet
weer af wil dalen tot een reeds verouderd standpunt ; de wereldbeschouwing der toekomst kan niets anders zijn dan philosophie van het Onbewuste. In de gedachte der onpersoonlijkheid Gods is de oplossing vervat van het godsdienstig vraagstuk onzer dagen en van de Religie der Toekomst." (II 617.)
Of de leeringen van Eduard von Hartmann in haar gehéél
zoo afdoende en bevredigend zullen blijken, als Drews voorloopig
aanneemt, zal de geschiedenis moeten leeren ; dat zij echter
tegenover materialisme en atheïsme aan de eene en tegenover
het spiritualisme van een verouderd theïsme aan de andere zijde,
in alle gevalle een voorloopig recht van bestaan hebben, zal
moeilijk met redenen te loochenen zijn. Het valt niet te ontkennen, dat het geen atheïst of theïst nog gelukt is, om van.
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zijn standpunt uit de bedenkingen van de overzijde te ontzenuwen ; geen atheïst heeft in zijne beschouwingen plaats
voor de inwendige feiten van het zedelijk en godsdienstig
gemoed, geen theïst heeft eene toonbare verdediging van de
schepping eener door onderlinge verdelging levende Natuur,
eene toonbare opvatting van zijne alomtegenwoordige en
toch van de Natuur onderscheidene, bewuste en persoonlijke
Godheid. Verder dan eene moedwillige miskenning van de
planmatigheid der schepping en den onlichamelijken bovenzinnelijken aard van de gemeenschap der afzonderlijkheden
brengt geen atheïst het; verder dan een duister , gevoel, een
hopen, wenschen en gelooven quand même vermag ook geen
theïst het te brengen, en het is met weemoed dat ook de
theologische lezer het in het boek van Drews zal moeten aanzien,
hoe eene statige rij van ernstige en schrandere mannen, als
vullers van een geestelijk Danaïdenvat, al hunne scherpzinnigheid hebben besteed aan de constructie eener persoonlijkheid
Gods op den grond van het leerstuk der Drieëenheid, waarvan de uitkomst niet eens henzelven vermocht te bevredigen,.
en hoe bij slot van rekening ook de zuivere unitariërs al
even goed slechts hierdoor mogelijk blijken, dat zij met meer
of minder besef van willekeur de oogen sluiten voor de
ernstigste bedenkingen van verstand en gemoed. Ignoreeren
mogen onze theologen het nieuwe boek in geen geval, en
zoo zij er in eerlijke en waarheidlievende bedoeling kennis
mede maken, zal het er veel toe bijdragen, dat voortaan
hunne gemoedelijkheid in juistere en beter houdbare formules
worde uitgedrukt. „Christenen" hebben het zich duidelijk te
maken, dat de veelkleurige Europeesche kerkleer van vroeger
dagen in het aanschijn der nieuwere beschaving op den duur
niet zal kunnen bestaan, dan in zooverre men, gelijk de Roomschen dat nog het beste volhouden, de geschiedenis met voeten
trapt en de zwaarste bedenkingen en onweerstaanbaarste
wederleggingen met gesloten oogen ignoreert. Het godsdienstig gemoed zal een bad der wedergeboorte moeten
nemen, het zal van godsdienstig zuiver religieus moeten
worden, indien de philosoof zich tot den strijd tegen naturalistische platheid zal kunnen aangorden als zijn bondgenoot.
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De twee deelen geschiedenis over het Godsbegrip, waarmede
Arthur Drews ons thans begiftigd heeft, zullen, indien hij zijn
voornemen volvoert, te zijner tijd door nog drie andere deelen
worden gevolgd, waarin dan de natuurphilosophie, de leer
der kennis en de zedekunde hare behandeling zullen vinden.
Het is met spanning dat recensent die deelen tegemoet ziet,
want gaat het Drews gelijk hemzelven, dan zal zijn Hartmannianisme juist op de eerste en tweede soort van overwegingen schipbreuk lijden. Op het oogenblik is hij de eenige.
echte Hartmanniaan; Dr. Raphael Koeber, de schrijver o. a.
van een verdienstelijk boek over „das phil. System E. v.
Hartmann's" (Breslau 1884) en tegenwoordig hoogleeraar
in Japan, heeft zich bij alle waardeering van den meester
aan diens beschouwingen nooit geheel gevangen gegeven, en
ook de fijn en scherp denkende Olga Plümacher in Amerika
ontworstelt zich naar luid van een persoonlijk schrijven niet
aan een zekeren graad van skepticisme; Dr. Max Schneidewin
te Hameln heeft o. a. een kosmologisch bezwaar tegen het
geloof aan eene centrale beteekenis der menschheid voor den
verlossingsgang des geheels, een bezwaar, door Hartmann
zelven in eenen brief als niet geheel oplosbaar toegegeven, en
ikzelf maak, om maar iets te noemen, een onderscheid tusschen
de Idee en het Logische, dat ook al in persoonlijke gesprekken
te Lichterfelde bij Berlijn de vorige maand door Hartmann
als bestaande is geconcedeerd, al is weer later in zijnen naam
door zijne echtgenoot in eenen brief beweerd, dat hij de nu
gemaakte onderscheiding in den door hem bedoelden zin van
den beginne heeft gemaakt.
De philosoof van het Onbewuste, gelijk wij weten, opereert
uitsluitend met twee grondgedachten, het Logische en het
Onlogische, die in substantieele eenheid tezamen hangen, en
hij schrijft alleen de werkelijkheid des wereldloops aan het
Onlogische toe, dat voor hem niets is buiten het vermogen
van initiatief. (Vrijheid, streefvermogen, wil, kracht, enz.) Voor
Hartmann ligt niet alleen de ordening maar ook de inhoud der
Natuur in het Logische : „das Logische setzt das Was, das
Unlogische nur das Dass der Welt." Het kan zijn, dat deze
tweeheid van grondeigenschappen des Wereldwezens het eenige
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schema geeft, waarin de zin van den natuurloop zich perhypothesin laat construeeren, doch dat neemt niet weg dat
uit logica geen blauw of zuur, geen hitte ,of pijn, geen reuk
of klank is af te leiden ; de áánleidingen tot de gewaarwordingen onzer zintuigen mogen van logischen aard zijn, zelf
echter is de inhoud dier gewaarwordingen geene logica. De
regeling is niet het geregelde, de constructie niet het geconstrueerde, het Alogische als zoodanig nog niet het Antilogische, en de inhoud, de Idee der Natuur iets anders niet
alleen dan antilogisch initiatief maar ook dan zuivere
Rede. Daar nu alle theorie eene verstandsconstructie moet
zijn en blijven, valt de concrete inhoud zoowel als de
drijfkracht van het werkelijkheidsverloop buiten de mogelijkheid eener theoretische doorschouwing ; alleen de mogelijkheid
van een geloovig schematizééren des verloops blijft over, doch
in het wezen is de heele Natuur, wijnelven om te beginnen, een
ondoorgrondelijk geheim voor het verstand. Voorzeker treft
deze gedachte niet alleen den philosoof van het Onbewuste,
maar allen wetenswaan als zoodanig ; toch kan men Hartmann
zelven ook nog tegenwerpen, dat zijne opvatting van het
gevoel als iets bijkomstigs aan den wil niet houdbaar is, en
zijne tweeëenheid van grondeigenschappen, ook indien men
begripsmythologie als zoodanig laat gelden, op zijn minst
eene drieëenheid wezen moest. Daar volgens hem de wil
niet substantie is, maar de absolute Geest als eenheid van
Wil en Rede de gewaarwordingen in verstrooide zelfbezinning
heeft, is reeds zuiver schematisch en afgezien van allen inhoud niet te bevroeden, waarom het gewaarwordingsvermogen
minder oorspronkelijkheid moet hebben dan het streefvermogen, waarom het gevoel als potentie voorbijgaand en de
wil als potentie eeuwig moet zijn. Het vermogen om bevrediging of wanbevrediging te voelen is op zich zelf even
onafleidbaar als het vermogen om onrustig te worden, en als
- er hypostases moeten aangenomen, dan zullen wij wel dienen
te blijven bij de oude drieëenheid Wil, Gedachte en Gevoel.
De zelfkritiek van het denken maakt in het algemeen de
onvoorwaardelijke beaming van alle mogelijke theorie zeer
moeielijk, zoo niet ondoenlijk ; bij voldoende scherpte van
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zelf bezinning heft alle menschelijke logica zich zelve op. Men
overwege : kleur en toon, reuk en smaak zijn wisselende toestanden van het betrokken bewustzijn ; het wisselende of contingente der ervaring is geen ding op zich zelf ; de inhoud
der zintuiglijke waarneming is in ons. Heeft dus het waargenomene eene het bewustzijn te buiten gaande waarde, dan
heeft het die in den zin van betéékenis of vertegenwoordiging;
waarnemingen omtrent het gemoedsleven eens vriends zijn
niet het gemoedsleven zelf van dien vriend. Heeft de persoonlijke waarnemingswereld die repraesentatieve waarde niet,
-dan grijnst het volstrekte illusionisme ons aan ; om te beginnen
moet aan de intra-mentale tijdsintuïtie een inter- mentale of
absolute tijd beantwoorden, zoo er iets anders zijn zal dan
geschiedenis, die op volmaakt onredelijke wijze uit niets aan
niemand toch schijnt te schijnen. Dat heeft Hartmann op
zijne wijze zeer goed aangetoond ; zoover zijne betoogen desbetreffende reiken, is er niets tegen in te brengen, en wij
hebben de onderstelling van de repraesentatieve waarde der
persoonlijke ervaring, het transcendentale realisme zooals hij
het noemt, te erkennen als onontbeerlijk. Is daarom echter
het repraesentatieve denken ook volvoerbaar, houdbaar in den
zin, dat het zich ook positief laat uitwerken of ten einde
denken ? Ik meen van niet. Reeds dit is niet in te zien,
waarom het schematisme of constante der ervaring meer mogelijkheid van inter-individueel bestaan zoude hebben dan de
wisselende of contingente inhoud die in dat schema verloopt,
en wie zich ernstig afvraagt, of hij zich een tijd op zich
zelf vermag te denken, waarin de gezamenlijke bewustheden
voor en na opduiken, voortduren en verdwijnen, die moet
tot theoretische vertwijfeling vervallen. Het verstand vermag geen wezenlijk worden of vergaan als mogelijk te
doorzien, maar herkent in die woorden etiquetten geplakt
op onmogelijke verbindingen van zijn en niet-zijn. Wat
niet is wordt nog niet, en wat is wordt niet meer ; wat
-is vergaat nog niet, en wat niet is vergaat niet meer ; waar
-steekt nu eigenlijk tusschen niet zijn en zijn de mogelijkheid
van verandering ? En waar blijven wij met den tijd, dien
denkvorm der verandering, zonder welken er geen werkelijk,

,
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heid of denken zelf meer overblijft ? Als denkvorm is de
tijdsintuïtie onbegrensd ; nemen wij echter buiten onszelven
een inter-individueel, dat is kosmisch en absoluut tijdsverloop
aan, zonder zelfs naar het wezen van een absoluten tijd te vragen, en stellen wij het tijdsverloop als onbegrensd, dan staan
wij naar de zijde des verledens voor eene onbegrensdheid die
nu in dit tijdstip hare grens heeft. Quod absurdum. Stellen
wij nu weer het werkelijkheidsverloop als tweezijdig begrensd,
gelijk Hartmann doet, dan hebben wij eenen processus, dien
men als reditus Absoluti in statum quo ante herhaald kan
denken, leggen . door de herhaling t, t', C het tijdscharakter
op nieuw in de eeuwigheid, en staan zoo voor de oude
moeielijkheid, dat een potentieel uiteraard onbegrensd schema
van intra-individueele ordening zich niet als inter-individueel
of absoluut bestaande laat denken. Zoo ontspint zich uiteraard aan elke wereldbeschouwing, en daarom ook aan die van
Hartmann, eene reeks van bedenkingen die onoplosbaar zijn;
Drews zelf heeft naar luid van persoonlijke mededeeling dien
tol der natuur althans reeds hierdoor betaald, dat hij eene
voor Hartmann niet oplosbare bedenking heeft geopperd ten
aanzien van het leed in het Absolute. Het is dan ook licht
in te zien, dat de absolute Geest in eenen toestand van onzaligheid niet onbewust kan wezen, en dat hij in bewusteloozen staat weer geene onzaligheid kan gevoelen, eene
aporie, dewijl onzaligheid zoowel als bewusteloosheid door
Eduard von Hartmann op logische gronden in het als naar
zelfverevening strevend gedachte Absolute is aangenomen.
Doch genoeg. De bedoeling van dit opstel was niet, eene
proeve van eigen wijsgeerige zelfbezinning te leveren, maar
het leerrijke boek van Arthur Drews met nadruk te brengen
onder de aandacht van theologen en verdere ontwikkelde
landgenooten, als een prachtig voorbeeld van hetgeen zich
onder Hartmanns vaandel laat praesteeren, hetwelk in allen
gevalle, ook in zijn bereids doorschoten staat, vooralsnog
het beste blijft waaronder zich iets stelligs laat verrichten.
Het boek van Drews is er een, zooals ze niet alle dagen
verschijnen, en met name theologen mogen niet doen alsof
het niet bestaat ; zij zullen het bij examina eerlang zelfs blijken
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nóódig te hebben, gelijk nu reeds »het Zedelijk Bewustzijn'!
voor theologische examinandi onmisbaar is. En wat ook de.
toekomst van Hartmanns leérstelsel blijvends moge overlaten,
van den Hartmanniaan Drews zal het waar blijven, dat hij
te zijner tijd aan de hand van zijnen meester tot het hoogste
toen bereikbare standpunt is opgeklommen, en als uit vogelvlucht de beste bespiegelingen der negentiende eeuw op
waarlijk schoone en grootsche wijze als een samenhangend
geheel beneden zich heeft gezien.

Amsterdam, September 1894.

IN RUSLAND
DOOR

ARY PRINS.

I.
De zon in krans van koud-licht-flitsen, die door geen wolk
gebroken, als hetteloos vuur naar boven gaan, bol in een
lucht, die tintelend grauw-blauw-bleek door ijlheid zijn, en waaruit
koude vallen van boven d'atmosfeer, die alles starren deed.
Veel sneeuw op sneeuw gedaald, smetteloos ijzig-zacht op
het vlakke land, dat doodsch en hol door het één van scherpe
blankheid zijn, waarop de zon in koudheid vlammen, en wit
zoo wit aan den horizont, dat 't zilver-vorste-blauw der lucht
er donker tegen werd.
En stil het zijn, alsof de wind was dood. Uit helderen
hemel vorst-kristallen rechtelijk dalen, en in het starrend leeg,
waarin de kou bracht dood, en vogels nederploften, zachtscherp gekraaksel zijn van sneeuw, die kromp, en brekende
ijs-atomen.
Donker op het glinsterend wit menschen van het groote leger.
Om een adelaar, gulden trots, nog niet verloren, met doorschoten doek, dat slappelijk hing in vale flarden, soldaten,
strompelen stil in blauwe lompen, dik omhuld. Op ruggen,
krom door moeheid en ontbering, 't eens kostbaar bont van
vrouwen zijn, en een lancier in rood, reeds lange zonder paard,
droeg voor de kou, als misgewaad, een stuk tapijt, met vogels
en bebloemd, uit Moscou meegenomen. Goud op een borst,
blonk door een scheur in vrouwekleed, dat was met bloed
bevlekt. Een man, die nog een snaphaan droeg, met hand
door wit omwonden, had marter om de lenden, en dicht bij
z5
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hem een helm-in-zon met vederbos, op schouders, hoog door
steun van krukken, waar-om een grauwe kaftan hing.
De troep liep dicht bijeen, om minder kou te lijden, en in
't ruig der grauwe tronies honger-oogen rood, door 't altijd wit
ontstoken ; handen, krachteloos in wol, op afgesneden stokken
steunen, en menig had de voeten dik omwonden, waardoor
het loopen langzaam ging, en het bloed te sneller stolde.
Men ging steeds naar het westen voort en op den weg
door het vlakke land, bevroren menschen lagen ; ook paarden
hard en schonkerig gedeeltelijk opgegeten. Een wagen in
een kuil geraakt, stak schuins uit sneeuw om hoog, en dicht
daarbij een hut, die zonder deur, waarvoor de sneeuw was
omgewoeld en een soldaat-in-zwart in stilte zat, het , bloote
hoofd gebukt, zijn ransel door den muur gesteund. De zon
scheen op zijn borst, en deed de knoopen glimmen.
Ook kwam men langs een bosch van sparreboomen, wijd
uit-een, het altijd groen gekromd door blanken last. Daar, in
blauw'ge schaduw door het wit, veel mannen neergeveld door
Russen en de vorst. In sneeuw gezeten, een bewoog en
strekte de armen uit. Hij klagend duitsche woorden sprak,
maar niemand naar hem zag, en toen de troep voorbij, hij
ganschelijk stille werd.
De zon ging schuiner schijnen, en heviger de vorst. Zoo
scherp-en-fijn de lucht, dat damp om hoofden kwam, die
neersloeg in kristallen.
De kou drong tot de knokken door, alsof in naaktheid
gaan, en menigeen den stap vertragen de wil tot vluchten
werd gebroken.
De oogen niets meer zien dan glinster-sneeuw in warren,
de mond voor goed gesloten, en rust in eeuwige rust zij onbewustelijk willen.
Niets hooren als hun moed werd ingesproken ; de winter
had hen doof gemaakt. De armen vielen slap omlaag, en op
de sneeuw wat werd gedragen. Hun voeten niet meer voorwaarts gaan, en als zij zonken op de sneeuw, met schuim
van bloed soms voor de tanden, niet nagestaard door die
verdwenen.
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Donker-hoog de dooden op het wit, waar-in zij door de
vorst niet zinken, en wel gestoord hun rust door Polen of
Kozakken, die buit in kleeren zochten. Ook stijve voeten
bloot gemaakt door die slecht schoeisel hadden.
De zon-in-dalen achter wolken weg, die grauw van sneeuw,
en rood omrand. Groote schaduwen over 't land — één
doodschheid van verlaten wit, waaruit het zwart van schaarsche
stammen in spoken-vaagheid op, en rillen. In 't komen van
de duisternis sneeuw-opvlagen in winter-stof door wind, die
dood aanbracht en klaagde hoog.
Toen was het, dat er Russen van achter struiken kwamen,
met blankheid dik bestoven. Zij weifelen op hoogera grond,
maar zien hoe klein de troep met groot misbaar omlaag
gereden op lang-behaarde paarden, die klein als hitten waren.
Sneeuw opstuiven als zand. Paarden, onbeslagen, afglijden
op ijzel-grond met strak-vooruitte pooten, en voor het rooiehelle van de zon, weer vrij van wolken zijn, Tartaren, ruig en
donker hoog, woestelijk zwaaien op hun beesten. Kromme
sabels somber flitsen boven mutsen, zwarte lansen dalen met
rood-ijzer door den gloed. Schapenvachten in den wind ; boven
lijven schuins vooruit naast langgerekte halzen, om eerder
goed te treffen.
De Franschen één dichte hoop, waarin de kou steeds
dooden maken. In d'avond-winterzon geweerloopen met vurigheid schuins-op, maar vingers stijf geworden, de trekkers niet
bewegen kunnen ; schoten schaarsch, en veel te hoog met
droog geluid, als hout, dat kraken. Armen krachteloos-koud,
moeielijk sabels trekken, maar de meesten, die vluchtendstonden weerloos zijn, en luid hun angst over het barre land.
De schok. Paarden-borsten tegen menschen, die gleden
onder uit, en grepen naar de wasem-koppen. Voor oogen,
groot door angst, ijs, dat aan gebitten hing. Een ruige tronie,
hoog, met vuile baard die wit bevroren, in even-schijn door
pulvervlam van een pistool, en door het schot een, stijf van
kou, werd neergestreken.
Open handen op-vooruit, hoofden angstig afgewend, als
speren naderen snel, die diep in lijven doken.
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Weinig weerstand werd geboden. Een kurassier, in pels
gehuld, stak met een grijns op het hard gelaat, door eenen
slag geploegd, zijn sabel door een ruiter heen, en viel toen
zelve om, en van de jonge garde een, 't verschoten blauw in
havelooze flarden, sloeg woest met zijn geweer een pelsmuts
en een schedel in, en werd eerst neergetreden toen 't bloed
hem uit drie wonden vlood. Wel deed een schot van een soldaat die beefde in de kou voor zijn ellendig leven, een paard
zich hoog verheffen, en den Kozak na wankeling vallen,
maar om de vluchtenden weldra een kring van steppenruiters
zijn, die slachtten met hun lansen.
In bloed, dat dampen door de vorst, van dooden om hen
heen, die leven zouden nog slechts kort. De meesten stonden
stil, het hoofd gebukt, en wachten zoo hun sterven, en die
langs paarden vluchten wilde, het lijf gekromd in vrees, met
angstig-zijdelingsblikken, met weinig moeite neergeveld, meest
in den rug gestooten.
De adelaar omlaag, en op het doek een hoofd, dat grauwen
blauw met open oogen. Een bleeke vrouw in ruiter-vest
met goud, kroop stille onder pooten, en liet een purper spoor,
als mensche-slak, op wit, en een grijsaard, die in put-door-

lijken stond, met breed-en-hoog shako van jager-op-een-paard,
en tressen op de groene borst, sprak fransche woorden om
genáa, totdat de dood hem zwijgen deed.
De zon voor goed verdwenen. Blankheid schaarschelijk
dwarrelen uit het al-om hooge grauw met breede scheur straken-boven, waarin geflonker was. Nog licht op de witte aarde,
die zelve lichtend was.
Kozakken op den grond, gebogen over lijken, en goud, bij
schamel schijn van sneeuw, in rooie handen blonk. . .

NEDERLANDSCHE BOURGEOISIE
DOOR

F. VAN DER GOES.

III. MR. M. W. F. TREUB : DE LEER.
(TWEEDE ARTIKEL).

I.
De schrijver van deze opstellen is allerminst geneigd, zoo
hij er al bevoegd toe ware, iemand te schoolmeesteren. De
strekking van zijne kritiek is niet, dezen of genen onder onze
staathuishoudkundigen lastig te vallen, wijl zij eenig economisch leerstuk min juist zouden verstaan ; of een verschil van
meening als voorwendsel aan te grijpen om andersdenkenden
onheusch te bejegenen. Veeleer is het een der grondstellingen van de wetenschappelijke sociaal-democratie, dat het
individu niets en het leven alles is. Wij beleven het te niet
gaan eener productiewijze en daarmede in oorzakelijk verband, het verval van eene beschaving welke door haar wordt
gedragen, namelijk de burgerlijke. Het eerst komt, natuurlijkerwijze, de klad in de wetenschap van de samenleving,
als een samenleving-zelve verzakt. Met de staathuishoudkunde
bemoeien zich vrij wat menschen ; iedere politieke journalist,
elke afgevaardigde, elke rechtsgeleerde moet er van proeven
en zijne meening zeggen over een onderwerp, dat zoo algemeen op de spraak komt als het artikel wijn of sigaren. Zoo
wordt de beoefening van de staathuishoudkunde een dobber
die rijst en daalt met het geestelijk peil van de geletterde
klasse. Een studie, daarentegen, welke buiten het gros van
de beschaafde menschen omgaat, als de astronomie of de
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botanie, zal, onderstellen wij, van den achteruitgang der
klasse niets te lijden hebben : althans indien die achteruitgang
niet een zoo groote vaart neemt dat, voor een andere klasse
is opgestaan om de beschaving te redden, het geheele menschdom tot een staat van wildheid is teruggekeerd. Onvermijdelijk zou, als de bourgeoisie door geen andere klasse aan
het hoofd van de menschheid werd afgelost, de gedeeltelijke
verwildering welke wij opmerken, overhand toenemen en
algemeen worden.
De staathuishoudkunde is nu een toevlucht van de reactie;
geen wetenschap meer, maar een pleidooi. Het zou onmogelijk zijn op een socialistische dissertatie te promoveeren ;
men is dokter in de wetenschap van een bepaalde maatschappelijke klasse. Het onderzoek wordt belemmerd, de
grenzen zijn vooruit aangewezen ; voor men iets weet, weet
men wat men niet zal mogen weten. Er is aan onze hoogescholen plaats voor leerstoelen van elke soort van godsdienst;
voor eene staathuishoudkunde slechts van de portemonnaie;
de wijsbegeerte van den Heiligen Thomas van Aquino wordt
er gedoceerd, maar de wijsbegeerte die in elk beschaafd land
een van de sterkste politieke partijen heeft helpen stichten,

zoekt men tevergeefs. Dus is de beoefening van de economie
om twee redenen een maatstaf; de eene heeft met den aard
van de wetenschap niets te maken en is gelegen in de talrijkheid en het gehalte van hen die er zich mee bezig houden ; wanneer de geestelijke ontwikkeling teruggaat, zal dat
het eerst te zien zijn aan de uitkomsten van een studie
waarin zij het meeste liefhebberen. De tweede reden is, dat
de klasse die door de kapitalistische productiewijze groot
werd, van het verval der economische vormen waaraan zij
hare voorrechten verschuldigd is, niet wil hooren ; en, gelijk
zij zich tot hare handhaving verlaat op het wapen-geweld, en
de door haar betaalde diensten van justitie, kerk, kunst en
school, de economie misbruikt om het kromme van haren
wandel recht te praten.
Toestanden, die door waardelooze sofismen worden verdedigd, moeten inwendig door bederf zijn aangetast. Wat er
aan hun theoretisch betoog hapert, is een ideële uitdrukking
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van de gebreken, welke hen werkelijk aankleven. De klassieke staathuishoudkunde had denzelfden eervollen strijd te
voeren in de letterkunde, dien de burgerij streed tegen despotisme, politiek en economisch. De burgerinanseconomie
onderneemt een even hopeloozen en een zoo twijfelachtigen
tegenstand, als de bourgeoisie biedt aan de beweging van
het proletariaat. En wij, als wij de burgermanseconomie over
den hekel halen, is het niet om sommigen burgermannen, ten
vermake van andere burgermannen, een hak te zetten. Deze
kritiek is slechts naar den vorm persoonlijk. In de nietigheid
van de wetenschap willen wij bewijzen de ondeugdelijkheid
van het stelsel.
Mr. Treub erkent dat de natuurkundigen die aan de humine,
argumenten tegen de revolutionnaire arbeidersbeweging ontleenen, zich schuldig maken aan eenzijdigheid en overdrijving.
Wie bedenkt wat de heer Treub zelf als kritiek van het
socialisme te berde brengt, zal hem gaarne op zijn woord
gelooven. Een overdrijving en eenzijdigheid welke te kennen
geeft, dat men aan een tegenovergestelde zijde in den klassenstrijd staat, en dat de politieke leer welke men bestrijdt,
aanstoot geeft buiten de wetenschap , om. 'Deze wijsgeeren
zijn allereerst • leden van de bourgeoisie, die de burgerlijke
beschaving willen redden, en in het vak van hunne wetenschap naar argumenten zoeken voor de burgerlijke instellingen. Zij geven meer om de instellingen dan om de wetenschap gelijk zij wederkeerig minder aan de wetenschap
dan aan de instellingen verschuldigd zijn. Maar het eene
gaat met het ander ten gronde.
II.
Ik kan nog citeeren een werkje van een auteur, versch van
de hoogeschool, een proefschrift in meer dan één zin van het
woord, een bewijs dat de ijver en de begaafdheid de wereld
nog niet uit zijn, maar dat in de burgerlijke kringen het verstand van economische dingen gering geworden is. Daarin
vindt men waarlijk ook al die kernspreuk van de burgermanseconomie ; de arbeid maakt niet de waarde, maar er
wordt gearbeid om de waarde.
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Deze veelbelovende meester zegt het wat minder puntig en
geleerder : » goederen hebben geen waarde, omdat voor de te
hunner productie gebruikt wordende kapitaal- en arbeidsdiensten een vergoeding werd betaald, waar deze kon betaald
worden, omdat men berekende, dat de te produceeren goederen een daaraan gelijke of hoogere waarde zouden bezitten." i) Het is overigens dezelfde onkunde en dezelfde
vrijmoedigheid. Mr. Verrijn Stuart acht het binnen zijn bevoegdheid en met den goeden smaak vereenigbaar, den
stichter van eene wereldpartij en den grondlegger van eene
letterkunde, die Karl Marx leider is geweest, met lesjes van
zijn studentenwijsheid lastig te vallen. »Bij diep nadenken"
zou Marx op allerlei tegenstrijdigheden van zijn eigen leer
zijn gestuit. Zijn theorie voert tot een cirkel-redeneering, is
met de feiten in tastbaren strijd. »Mij dunkt," zegt hij op
bl. 37, » Marx had welgedaan, toen hij op deze vragen stuitte,
zich nog eens ernstig af te vragen, enz." Onder de onjuistheden en misverstanden, interesseeren ons hier de teekenen
van kapitalistische verblinding welke het wetenschappelijk
onderzoek bemoeilijkt. De ernstige vraag die Marx zich had
moeten stellen, is : indien bij den ruil slechts voorwerpen van
gelijke waarde geruild worden, »vanwaar dan de ruil en
vanwaar het kapitaal ?" » Men kan voor gelijke waarden
slechts gelijke waarde in ruil ontvangen." Dat wil voor den
schrijver zeggen : »elk ruilmotief ontbreekt." Zie hier dus
weer den mensch als geboren winstjager. De schoenmaker
zou met zijn schoenen en de bakker met zijn brood liever
blijven zitten, de een blootsvoets, de ander hongerig gaan,
dan hunne waren over te steken zonder winst. Het natuurlijke en voor de hand liggende ruilmotief: dat de menschen
bij eenige verdeeling van arbeid elkaars produkten noodig
hebben, wordt in deze voorstelling verstopt achter de kunstmatige en grootste, aan bepaalde historisch-maatschappelijke
toestanden verbonden drijfveer van het winstbejag.
Winstbejag echter, onderstelt de mogelijkheid om winst te
i) Ricardo en Marx. Eene dogmatisch-historische studie door Mr. C. A.
Verrijn Stuart. 's-Gravenhage 189o.
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maken, en deze mogelijkheid is slechts voorhanden bij den
kapitalistischen vorm van den productenruil. De arbeider
verkoopt zijn arbeidskracht voor een prijs lager dan de waarde
van de goederen welke hij voortbrengt. Hierin ligt het geheim van winst en kapitaal. De door hem geproduceerde
overwaarde wordt verdeeld door de bezitters van de productiemiddelen en hunne handlangers, gunstelingen, bijzitten,
tafelvrienden, en de leden van de hoogere klasse in het algemeen. De andere klasse kan de volle waarde van het
arbeidsprodukt niet bedingen, maar moet reeds blijde zijn als
zij de waarde van de verbruikte arbeidskracht uitbetaald
krijgt. Zij is veeleer gedwongen, wijl zij noch kapitaal, noch
arbeidsmiddelen bezit, met een prijs onder de waarde genoegen te nemen. Haar loon veroorlooft haar niet de bestede
arbeidskracht behoorlijk te herstellen, immers de levensduur
van de werkende klasse is veel korter dan de levensduur van
de bezittende klasse. De quasi-socialistische uitspraak dat
eigendom diefstal is, wordt door de ontleding van de overwaarde volstrekt niet gerechtvaardigd. Allerminst is de socialistische propaganda gebaseerd op deze of eene andere
abstractie. Zij is gebaseerd op de werkelijkheid der economische verschijnselen : het socialisme komt niet door de socialisten, maar omdat het socialisme komt, zijn wij socialisten.
Het kapitalisme wordt niet afgeschaft omdat het onrechtvaardig, maar omdat het afgeschaft kan worden, blijkt ons de
onrechtvaardigheid. De mogelijkheid van verandering, de
zekerheid van een nieuw systeem, schept de omstanders van
verandering, de aanhangers van een nieuwe leer. Maar
men zal deze hier in hunnen eenvoudigsten vorm voorgedragen eenvoudige waarheden nooit doorgronden, zoolang men,
in zijn onervarenheid of kwaden wil, de dingen welke men
kent en beleeft stelt voor alle tijden van het verleden en de
toekomst. Hier hadden wij te doen met een kras geval van
de ontaarding eener wetenschap die zich vernedert tot een
pleidooi van klassebelangen : in plaats van den hedendaagschen, kapitalistischen vorm van het ruilen te verklaren als een
bepaalden vorm van den warenruil, wordt bij den warenruil
gezocht naar een » motief" aan den kapitalistischen vorm ontleend.
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Evenals Mr. Treub hecht Mr. Verrijn Stuart een overdreven
gewicht aan de geestige vinding van Lassalle, welke als
„ijzeren loonwet" in de economische literatuur heeft rondgezwalkt totdat men haar op het congres te Halle in i 890
ontdeed van de spookgewaden waarmeê ze zoo lang de rust
van de burger-economen had gestoord. Alle waren vertoonen
de neiging dat prijs en waarde elkaar dekken, ook de arbeidskracht, die evenwel meest onder de waarde wordt verkocht.
Boven de waarde stijgen zal de prijs van de arbeidskracht
wel nimmer. Wat de arbeider gemiddeld noodig heeft om
te leven, is de waarde ; wat hij krijgt om van te leven is de
prijs. Hieruit volgt en ook uit de ervaring blijkt, dat de behoeften van den arbeider zijn loon bepalen. Boven wat de
algemeene levenswijze in een zeker distrikt noodig maakt,
kan het loon nimmer, tenzij in zeer ongewone omstandigheden,
zich verheffen ; en daarop is minder kans naarmate de reserve
van werklooze arbeiders aangroeit. Beneden den aangenomen
levensstandaard daalt het loon evenmin, maar de omstandigheden waaronder de arbeiders leven doen het peil voortdurend zakken. Hier valt op te merken dat in ieder land
zich eene beperkte arbeiders-aristocratie van de groote menigte
afscheidt, en dat deze algemeene beschouwingen niet toepasselijk zijn op de minderheid. Reeds is gezegd dat de volledige waarde van de arbeidskracht nimmer wordt vergoed,
maar toch is het altijd de op het oogenblik geldende vorm
der behoefte welke het loon beheerscht. Indien in een vak
het loon van 10 gulden tot op 8 gulden gedaald was en de
werkeloosheid tevens dermate toenam dat een bijzonder vooruitstrevend patroon, de vraag vergelijkende bij , het aanbod,
een loon presenteerde van 5 gulden, dan zou een botsing
het gevolg zijn. De ingetreden werkstaking zou zoo lang
kunnen duren en aan de zijde der patroons met zoovele
faciliteiten van overheidswege gevoerd worden, dat de ellende
de arbeiders dwong het nieuwe loon te nemen.
De geleden armoede heeft intusschen hunnen levensstandaard verlaagd, zij hebben de kunst van zich te behelpen
nog beter geleerd dan vroeger en hunne arbeidskracht heeft
op deze wijze aan waarde verloren, kan nog goedkooper
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worden opgelapt dan voorheen. Ook in dit geval beheerscht
de waarde van de waar haren prijs. Wil men onder loonwet verstaan, de theoretische waarheid, dat het loon, de prijs
van de arbeidskracht, te allen tijde en onder alle omstandigheden, gelijk is aan de waarde van de arbeidskracht, dan
valt men in de fout van de burgermans-economie, welke
prijs en waarde vereenzelvigt. Bedoelt men ermede, dat geene
inspanning den proletariër in het kapitalisme aan een loon
zal helpen, dat de steeds dieper zinkende waarde van de
arbeidskracht op den duur en noemenswaard overtreft, dan
zegt men niets anders als wat ieder werkman duidelijker op
de bleeke gezichten van zijn kinderen dan in welk boek ter
wereld dagelijks leest. Deze loonwet blijft van ijzer tot tijd
en wijle de nog sterkere arm van den proletariër haar en het
geheele systeem in stukken slaat. Lassalle, die een ongeevenaarde agitator was, een econoom wiens leeringen niet
zonder voorbehoud zijn te aanvaarden en reeds bij zijn leven
door Marx verbeterd, heeft de waarheid welke in het loonsysteem ligt zoo scherp geformuleerd als de speculatie van
burgerlijke werkmansvrienden, die met instellingen tot eigen
hulp de kapitalistische, ijzeren noodzakelijkheid van armoede
willen verbloemen, in zijn tijd dringend vereischte. Zooveel
later, toen het gevaar dat dit bedrog de arbeiders zou misleiden, voorbij was, kwam het oogenblik om de algemeene
leuze te herzien en te zuiveren van de theoretische onjuistheid welke haar mocht aanhangen. Deze beteekenis heeft het
verhandelde op het congres van Halle. De te burgerlijke
beoordeelaars als zij voorgeven, dat de ijzeren loonwet gerechtelijk zou zijn ingetrokken, afgezworen als een erkende
dwaling, zijn verkeerd ingelicht. De formeele correctie verzwakt de stelling van de feiten welke Lassalle op het oog
had, niet het allergeringste. De voldoening, dat het Socialisme
een van zijne werkzaamste grieven tegen de heerschende orde
heeft moeten instellen, kan aan de andere partij niet worden
gegund; en zij vleit zich met den schijn van eene overwinning wanneer zij eene herroeping viert welke niet heeft plaats
gehad.
De »meerwaarde"-theorie kritiseerende, stuit Mr. Verrijn
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Stuart op onverklaarde en onverklaarbare duisterheden. » De
kostentheorie kan nooit verklaren hoe het produkt meer
waarde heeft dan de verbruikte productiegoederen. Wanneer
de goederen waarde hebben, omdat hun bezit kosten heeft
veroorzaakt en alleen daarom, dan moet die waarde noodzakelijk aan de kosten gelijk zijn." »In het woord » Mehrwerth"
ligt (van het standpunt der kostentheorie bezien) deze tegenstrijdigheid reeds opgesloten. » Mehrwerth" ; meer dan wat?
Dan de productiekosten ? En juist deze zouden aan het produkt zijn waarde verleenen 1 i )
Neen, brave jonge dokter, uwe leermeesters hebben u voor
het lapje gehouden, de »uiterst scherpzinnige en volledige
studie" van Prof. von Bihm Bawerck heeft u niet ontgroend.
Wat gij zegt is volkomen logisch, maar gelijkt niets op Marx.
Dat de produktiekosten de waarde bepalen is een gekheid
van uwe vinding. De hoeveelheid arbeid bepaalt de waarde.
Zelf zoo met de economische begrippen te morsen en andere
geleerden wegens hunne scherpzinnigheid te prijzen, is een
troost voor de schrijvers die gij kritiseert. Als dit de »néoeconomie" is, dan verzoek ik er van verschoond te blijven.
De arbeid bepaalt de waarde, en de moeilijkheid die gij on-

dervindt om dit met het feit van de overwaarde te rijmen,
is niet de schuld van Marx. Gij vraagt : » Mehrwerth" : meer
dan wat ?" Wel, dan de waarde van den gebruikten arbeid,
een waar als een andere. Er kan een ruil plaats hebben van
twee waren van gelijke waarde, waarbij nochtans beide bezitters winst behalen. De bakker en de schoenmaker kunnen,
aangenomen dat die prijs overeenkomt met de waarde, voor
een gulden van hunne waren aan elkander verkoopen, en als
de arbeid die in de materialen steekt en aan het vervaardigen van de goederen besteed is, maar drie kwartjes waarde
had, zullen beiden vijf stuivers verdienen. Als ik zeg : iets
is een gulden waard, bedoel ik dat aan eene hoeveelheid
zilver van een gulden, evenveel arbeid besteed is als aan het
artikel dat ik meen. Maar ik bedoel volstrekt niet dat het
een gulden gekost heeft om het te maken. Lieve hemel, het
i) Proefschrift, blz. 62 en 63, noot.
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maken van den gulden-zelf, kost geen gulden, want dan zouden er geen guldens gemaakt worden. De arbeid aan een
gulden besteed is niet gelijk aan een gulden arbeid. Een
gulden arbeid beteekent de hoeveelheid arbeidskracht welke
in bepaalde sociale omstandigheden met een gulden moet
worden betaald, omdat in die omstandigheden geen gulden
tijd, bij voorbeeld de regel geldt geen gulden regel,
als het u belieft dat om het als arbeider uit te houden
en arbeid te verrichten geen gulden arbeid, weledele heer,
voor een bepaalden tijd een gulden moet worden verdiend.
Maar in dien tijd brengt hij waren voort, die mogelijk wel
vijf gulden waard zijn : en het restje komt in het vestje van
den bezitter van de arbeidsmiddelen, den kooper van de arbeidskracht. De » kostentheorie" plompweg met de waardeleer van Marx te verwisselen, bewijst dat men als dokter in
de wetenschap kan promoveeren op eene dissertatie : Ricardo
.en Marx, »eene dogmatisch-historische studie" zonder te
weten waar Marx het over heeft.
»Vanwaar," vraagt Mr. Verrijn Stuart, »de waarde van een
op de wandeling gevonden edelsteen ?" Natuurlijk uit den
arbeid welke edele steenen, om edel te zijn, noodig hebben.
Had men ze voor het oprapen, dan zouden ze geen waarde
bezitten. Het is de gemiddeld noodzakelijke arbeidstijd welke
de waarde bepaalt. Juist dat in zeer enkele gevallen zonder
arbeid verkregen voorwerpen waarde kunnen hebben, bewijst
onze theorie, bewijst namelijk dat zij hunne waarde ontleenen
aan de omstandigheid dat de overgroote meerderheid van de
exemplaren niet zoo maar worden gevonden, en veel arbeid
vereischen om gezocht en bewerkt te worden. En op dit
voorbeeld, dat het omgekeerde aantoont van hetgeen de
schrijver wil betoogen, doorgaande, begeeft hij zich in gevolgtrekkingen die inderdaad zeer dwaas zijn, maar geen dwaasheid van Marx.
»Nieuw ontdekte goudvelden zouden geen waarde hebben,
omdat hun productie geen arbeid kostte ! De geheele geschiedenis van de Californische en thans Transvaalsche goudvelden, een irrealiteit, alleen bestaande in de fantasie ! De
eigenaars der goudvelden, die zich rijk wanen door het feit,
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dat in hun tot dusver wellicht waardelooze gronden goud
ontdekt werd, krankzinnigen die lijden aan hallucinaties 1 Men
mag in waarheid Marx niet verwijten spoedig voor een consequentie van zijn leer terug te deinzen !" 1) Maar wij, die
de beteekenis van de economische waarheden niet laten afhangen van den »waan" van kapitalisten, zullen gaarne erkennen dat voor goudvelden veel geld wordt betaald. Wij
verzoeken alleen te bedenken dat wie prijs en waarde verwisselt, niet geroepen is over Marx te oordeelen, noch gerechtigd hem »consequenties" onder te schuiven.
Mr. Verrijn Stuart onderscheidt zich van Mr. Treub door
in het onderwerp minder vreemd te zijn. Des te erger voor
de burgerlijke wetenschap, indien hij, beter toegerust, even
slecht uitkomt. Het socialisme, op die manier gedood, moet
van gezondheid overvloeien.
i) B1. 48.
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DRAMATISCH GEDICHT
DOOR

ALBERT VERWEY.

PERSONEN:
SAMSON, Torst

van Israël.

EEN KLEINER MEISJE.

GEVANGENBEWAARDER.

EEN KLEIN JONGETJE.

EEN JONGEN.

DE KOMMANDANT VAN DE

EEN MEISJE.

TEMPELGARDE.

EEN KLEINERE JONGEN.

PLAATS : Een voorstad van Gaza.
De tod is de morgen en de da<g is heet.
-

JONGEN, MEISJE, KLEINERE JONGEN, KLEINER MEISJE,
KLEIN JONGETJE.

JONGEN.

Ik ben de voorstad ingeloopen, daar ik
Mijn vader zeggen hoorde dat de JodenKoning, die blind in ginder meelhuis maalt,
Er uit zal komen, en te Gaza-zelf,
En in den tempel, voor de koningen,
Spelen een spel.
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Gaza is groen, bebloemd,
Slingers en bogen over elke straat,
En vooraan elke straat een eerepoort,
Daar de Vorst rijdt. Onze kornuitjes zijn
Daar in de volte, op 't drukke plein, of waar
Vonklende lijfwacht voltigeert, en deint
Al 't volk erachter als een zee : -- w i j zijn
Hier om te zien die dan de held van 't feest
Moet worden, nu het niemand weet : doodstil
Leit hier de straat en daar staat kaal, gebouw,
Wit als het meel dat dien kroonloozen man,
Moede, bestuift, daar hij niet ziende 't maalt.
Naderen wij : achter de put gebukt
Ziet ons geen mensch die straks de boodschap brengt,
En wij hem zelf als hij komt uit die deur.
(De deur gaat open. SAMSON en de GEVANGENBEWAARDER.)
GEVANGENBEWAARDER.

Zit daar. Dagon staat in zijn tempel. Gaza
Is blij. De zon schijnt. Zij het feest voor u.
Gaat ge op de vlucht, kijk dan goed uit. Ik ga.
SAMSON.

Gaza's feest mijn feest. 't Is zoo. Eén zon
Ga.
Maakt één vreugd mij èn hen ; en mij bescheen
Jaren geen zon. Wij hebben veel, wat veel
Leed gemaakt en tumult doen zijn
hun doode
Duizend en mijn doode oogen
nu beschijnt
Eén zon ons, en één blijdschap hen en mij.
Dat is een ritslen. 't Lijkt wel fluistren. KinderGefluister. Kinder ? — zijn daar kindren ? kom dan,
Kom kindren, ben niet bang al rinkt mijn keten
Een beetje. Kom, doe niet of 't niets was. Blinden
Hooren zoo scherp. Wat moet ik geven dat je
Komt ? Het woord van een koning ? Ja, welja,
't Woord van een koning.
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JONGEN.

Ik ben 't.
SAMSON.

Wie is ik ?
MEISJE.

En ik.
KLEINERE JONGEN.

En ik.
KLEINER MEISJE.

En ik.
KLEIN JONGETJE.

En ik.
SAMSON.

Vijf ikjes;
Vijf handjes in mijn eelt-hand. Vijf paar oogen
Zullen wel beve' als kleine kaarsjes. Laat ik
Maar voelen wie je bent. Een jongen, groote,
Dappere jongen.
JONGEN.

Vader kommandeert
De tempelgarde.
SAMSON.

En als je groot bent, jij.
Is dit je zusje?
JONGEN.

Neen, mijn meisje.
SAMSON.

Ik voel al,
Dat kleine vrouwtje zwelt in 't kleedje. En dat 's jeKleinere broer ?
JONGEN.

Neen, een buurjongetje.
Maar dat 's mijn zusje, en hier, heel klein, een pop,
Het broertje van mijn meisje.
i6,
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SAMSON.

Mooi, nu zijn we
Vrienden, en 'k zal je een mooi verhaal doen : —,'k Ben een
Koning die meel maalt, en mijn konings-kroon
Leit in het meel.
Toen heel klein 'k waggelliep,
Met kamaraadjes 't dorp af, achter schuren
Schuilevink spelen, vatte ik bij zijn hoornen
Den stootbok kwaad, en drukte 'm tot hij zat
Op de achterpooten op, als 'n oud vuil man,
Dien 'k in zijn tranende oogen blies, en deed
Mijn kamaraadjes strooken zijnen goren,
Wapprende mans-baard. In 't gebladert van de
Hellingen vonden wij gedoken groenen
Giftigen adder, polsdik : in mijn vuistje
Pakte ik den spitsen kop, en 't glibber-lijf
Zwiepte ik op steen tot het als een slap touw
Achter mij aan sleepte. Ik alleen --- mijn vriendjes
Hadden kroeskopjes of steil haar
had boven
Op 't hoofd den wervel (moeders toonen dien
Den Oudsten, dat die 'm wijzen d'een aan d'aêr,

En zeggen : Koningswervel, Koningskind,
Zoo dat zij 't hoort) den wervel en den wreeden
Haarsprong, daar norsch de lok uit stort en spreidt
Op bei de schouders.
Ik, een jonge vent,
Floot in het graan, zong langs de hellingen,
Daar wijngaard groeit, loopend in zomerweer
Naar Thimnat, dorp dat in olijven leit.
Speelsch zwaaide ik met mijn armen, tot ik vddr mij
Op 't bladerige bergpad jonge leeuw
Staan zag die brulde : ik greep zijn bek en scheurde 'm
Op tot den staart, liet daar de romp.
In Thimnat
Zag ik een huis van planken : er omheen
In rechte rij donkere olijvenboomen ;
Van voren bloesemde een haag : daarover
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Gingen mijn oogen naar, op hooger vloer,
,Recht trapje langs, jong meisje met een vlecht
En een ovalen hoofdje ; slank van lijf;
Dat stond in roodrankig-omwingerde
Deurlijst. Zij knikte en bloosde en week
In 't donker van de kamer. D'ingang zocht ik
Naar 't erf daar ik den vader in de schaduw
Van zijn olijven vond, en jongens-gauw
ik dat meisje 'm voor mijn vrouw.
Daarna
-Liep ik weer fluitend de wijnbergen door
Naar Thimnat, achter nu, dan voor mijn beide
Wandelende ouders : in de leeuwsromp vond ik
Goudene raten : in bruin-goud fluweel
Raasde in de zon rondom, bestoven zwerm.
-Gaande deed ik een greep, dat drommel, helsch
Ontstoken, bromde en stak me. Ik lachte en liep
'Op tot mijn ouders en gaf elk een raat,
Maar niet zei 'k van de romp en 't honinghuis.
Dertig genooden vonden wij in Thimnat,
Klaar tot de bruiloft ; en ik zei hun : 'k geef u
Een raadsel voor de feestweek ; raadt ge 't, 'k geef u
Elk een fijn linnen-, elk een over-kleed;
Raadt geen 't, gij geeft ze aan mij. 't Heet : Zoetigheid
_Kwam van den Sterke.
En toen zes dagen waren
Voorbijgegaan en geen het raadde, dreigden
Zij mijne bruid met brand van vaders huis,
Wijnbergen en olijf, zoo zij 't niet zei.
Toen vleide zij me en vraagde, en 'k zei : ik zei het
Niet eens mijn ouders ; maar zij zei : je hebt me,
.Zei zij
niet lief ; en schreide. En 'k zei 't.
Toen ik dan
Den volgende ochtend in de zaal kwam, hoorde ik
Van alle kanten : honig in de leeuws —
Romp, honig in de. leeuws-romp. En ik, graaslijk
Neigde ik, spottend plaagde ik, hadt gij niet met mijn
Kalf geploegd, gij raadde ook mijn raadsel niet --^
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Maar 'k ging naar 'n Askalonner-dorp en sloeg daar
Dertig man die ik 't linne- en over-kleed
Nam en ik gaf 't den dertig gasten. Maar mijn
Vrouw zag 'k niet weer.
Maar in den oogsttijd nam 'k;
Twee bokjes en ik zocht haar. In de kamer
Vond ik haar vader, en ik vragend waar
Mijn vrouw was, schrok hij, zei : ik gaf haar 'k meende
Gij haatte haar; maar neem haar zusje, zij is
Schooner dan zij.
Dien nacht groef ik bij meengen.
Wijnberg een kuil, die ik met takken, aard,
Gras en geblaart luchtigjes dekte : Ik hoorde
Veel vosse-voeten loopen, en geplomp
Van lichamen : driehonderd vossen knoopte
Ik staart aan staart en stak in elke knoop
Brandende fakkel : langs de hellingen
Holde de dolle zwerm door 't koren : hier
En ginds vlamde de toorts bloedrood, daar 't zwaar~
Wijnloof vlam vatte en elke olijf-stam kroop
-

Goude slang rond : dat was verre en nabij

Gloed- en walm-zee daar 't krijsche' en krijte' in klonk,,
Al den nacht door : om elk land, om elk huis
Stond donkre en radelooze groep, en 't vuur
Verstandbeeldde 't waanzinnige gebaar.
Den nacht daarna kwam 't volk te hoop voor 't huis
Van mijn schoonvader : jij zijt schuld ; beladdren zag 'k_..
Van ver hen 't huis, vuur hoopen, achter, voor,
Op 't dak, en 't gillen van schoonvader, vrouw
En zusje hoorde ik uit den rook en walm.
In vlam en walm 't afschuwelijk gedans.
Ochtend was 't toen ik aanliep. In mij huilde 't:
Samson de Jood — beef niet, knaap 1 want niet meer
Twistte ik mijn twisten : 't Vreemde volk was daar,
Doodend wat joodsch was, want ik nam die vrouwAan tot de mijne, en vrouw eens jodenmans
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Waakte over haar, ik, door geboorte en keus
Richter van Isrel. Ik-alleen dien dag
Deed dorp aan dorp brande' op de joden-grens,
En dreef voor me uit huilende bende in 't vuur.
Daar de rots Etam staat klom ik, 't gestruik
Door dat er klauwt : zittende, in zwaar gepeins,
Zag ik 't dien nacht langs heel den horizon
Rooken als uit altaren. Toen begreep 'k,
Dat niet Jehova, Heer van Joden, mij,
Koning, daar zond opdat ik trouwde en dreef
Min toorn, maar dus dat 'k, Palestina door,
Zin strijd streed, deed zijn dienst, altaren hem
Brandde van dorpen, offers van veel volks.
Toen de lucht bleekte en de walm laag werd, zag 'k
Tusschen de dorpen schittring van geweer
En blinkend harnas. 't Deinde in de ochtend-damp,
Soms als een meer, soms als een graanveld. 't Was
De Filistijnsche landmacht. 'k Hoorde aldra
Dreuning van hoeve', of ook een boschje of plooi
Van grond den stoet verhulde. In 't dorp omlaag
Zag ik ze op straat, minstens drieduizend man,
Met piek, boog, schild : ruiter en voetknecht. Dra
Kwamen drie Oudsten, witgebaard, tot half
Waar 'k stond. 'k Kende hen wel. Zij waren raden
Van 't Joden-dorp dat noó de Filistijnsche
Heerschap verdroeg. Zij zeiden : Duld dat we u
Gebonden leevre' aan 't Filistijnenheir,
Opdat om uwentwil dit dorp niet lijdt.
En ik, voelend Jehova in mij, zeide :
Bind me. En beneden aan den berg bond mij
Een wacht en voerde me in het leger. 't Juichen
Stopte niet. Samson 1 klonk 't. Samson de Jood !
En bangheid beefde in 't juichen van mijn naam.
Tot midde' in 't oorverdoovende tumult,
'n Ezelskinbakken voor mijn voet zag 'k. Zachtkens
Borst ik de koord die me arme' en borst bond, en
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Jehova 1 dreunde 't boven uit het heidensch
Triomfgekrijsch. Jehova ! Pijl en speeren,
Die 'k ving en wegwierp gleden langs me : ik hield den
Ezelskinbakken hoog, en steunde een storm
Van volk op mijn vuist enkel. Hoopen hieuw 'k
Van me en drong door. Jehovah 1 Duizend : dragers
Van boog, speer, schild, stortten. Toen zag 'k, heil 1 heil r.
Dalen van alle hoogten 't dorps-volk, jodenVolk: Dagon dood 1 Jehovah ! En de zeisens
Van 't landvolk maaide' als graan mannen en paard,.
Heel 't Eilistijnenheir ; niet één, niet één
Zag zijn dorp weer, en joodsch was 't Joden-rijk.
Je weet wel, kind, dat ik als speelsch soldaat
Eens sliep in Gaza waar een vrouw een huis
Hield, en jouw volk had mij wel graag
Gegrepen in mijn slaap. En hoe ik toen
Middernachts opstond en nam de ijzeren
Poorten en posten met den sluitboom, droeg ze
Den berg op. Toen begon 't leed dat je weet..
't Ravijn in dalend, daar de bergbeek bruischt„
De Sorek, en in weerzijds groenre wei
Zijn schuimge water klaarder breidt, en schijnt
Rimplooze spiegel daar een beuk 't geblaart
Hangen laat neer op 't nat, en, laat of vroeg,
Soms wel een kudde rundvee graast, en drinkt,
En door haar drinken even 't spieglen stoort, —
Daar kwam ik dorstig en in holle hand
Schepte ik het water dat mij laafde, --- toen
Opziend ik zag een vrouw staan die met blank
Waschgoed het water plaschte, dat in zon
Dropplen vonkten op haar -- éen blonk in de open.
Borstkuil. Zij stond hoog op de beenen, 't hemd
Boven de knie geschort, en de armen bloot,
Daar zij 't goed wrong waar 't water afdroop ; naast haar
Lei zij 't dan in een mand : het rond gelaat
Bloosde, ja bruinde in schauw van 't zwart gekruifd.

-
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Haar, daar weerbarstge rank van losborst
even
Streek zij die met de hand naar achter -- 'k zag den
Mond rood gespleten en den open boog
Van 't aadrig oog. Zij zag me. En sints dien tijd
Was 't Samson en Dalila.
Zij had lief de
Lusten van 't lichaam en den lust van 't goud;
Een Filistijnsche. Filistijnen kwamen
Boden haar goud voor mij. 'k Heb haar gezeid
Dat ik een kind zou zijn als zij mij 't haar schoer en den.
Koningswervel. Toen schoer zij 't. Filistijnen
Kwamen en staken mij mijn oogen uit.
Sindsdien maal 'k meel.
Ga zien, knaap, of van stad
Geen volk te paard komt. 'k Hoor den hoef-klank.
JONGEN.

Niet dat 'k kan zien. Daar is een boschje.
SAMSON.

Al wel.

(Een oogenblik stille.)
Zijn ze al voorbij het boschje?
JONGEN.

ja.
SAMSON.

Hoeveel?
JONGEN.

Zes, acht, tien.
SAMSON.

Wat voor zijn 't ?
JONGEN.

'k Geloof . . .
SAMSON.

Wat dan ?
JONGEN.

't Zijn van de tempelgarde : ik zie mijn vader:
Hij zal ons zien.
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SAMSON.

Beef niet, die komt om mij, niet jou.
(De ruiters zin genaderd.)
DE KOMMANDANT VAN DE TEMPELGARDE.

Samson, de Vorst van Gaza zendt mij, vragend
.Dat ge in het Huis komt op het Dagonsfeest,
En danst uw landsdans aan het vorstelijk
Banket en toont aan 't volk hoe sterk gij zijt.
SAMSON.

.In 't huis van Dagon vraagt ge een dienaar van
Jehova dat die toont hoe sterk hij zij ?
KOMMANDANT,

_De Vorst vraagt.
SAMSON.

Wel, hij wil 't. Zoo laat ons gaan.
Maar wacht eerst : gij zijt Vader van dien knaap?
KOMMANDANT.

Wat kwaamt ge tot dien Jood, knaap?
SAMSON.

Kommandant,
Breng mij tot Dagon.
JONGEN (tot

het Meisje).
Lief, ik moet hem zien:

Ik ben héél Samson.
(Als de anderen weg zin, zit het meisje met de kinderen
op den voorgrond, naar de stad gewend, en zegt
langzaam, voor zich zelf:)
)

De Vorst troont in het huis ; elliptisch loopen
De wanden, daar als vogelnestjes aan
Hangen balkons en galerij : daar prijkt
Menige kleurge man en gouden pop
Van dame uit, en twee-rijsch hun boven 't hoofd
At Vroolijke volk, en hoog, hoog tegen 't blauw,
Een klomp van koppen, de uiterste tin-lijn
Levende langs, en 't langt ál naar omlaag,
Daar de Vorst troont in purperen talaar,
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De gouden kroon op, op een troon van goud,
Recht zittende in het ééne brandpunt : voor
De tafel daar 't van wijn en kristallijn
Vonkt boven 't perzische tapijt, den vloer
'Sombrig bepurprend : vol de vroolke rij
Koningen in hun kleurge mantels : achter
Hen staan de knapen : 't goudene geraad
Weegt in hun handen ; kostbre kan uit stroomt
Flonkrend de wijn : de muurboog daar hangt vol
Vergulde schilden en naast elk geleund
De lange speer. De middengrond omlaag
Krielt van kleurige knechten, knapen, slaven,
Bepluimde garden bij den uitgang : 't druischen
Van 't volk om 't huis zwelt en vlaagt in, elk maal
Als de zware gordijn gebeurd wordt, die
De korridoren sluit. Flankeerend 't tweede
Ellipse-brandpunt staan twee zuilen, zwaarste
Van allen, daar wonder van werkstuk 't huis
Door werd, daar de bouwheer binten en muur
Z66 maakt' dat elk deel leunt op 't andre, alleen
Al 't andre als in een knoop steunt op die twee.
Daar schuift in tusschen hen en de wandboog
Over den Vorst, hoogere vloer : balkonloos welft
Daar 't dak, en voor stijgende welving vult
Verste nis Dagons beeld. Op dat zelfd ruim
Dat wel 'n tooneel lijkt, staat deez' Samson thans
Spelen zijn spel en staat de davring door
Van 't handgeklap en 't keelgebrul ; -- ach arme,
Sta zijn Jehova 'm bij.
,(Ze staal op, loopt den kant naar de stad off, keert
terug, gaat weer zitten bij de kinderen, en zegt:)
Dit is een oud
Verhaal dat de Gazanen de Verbondskist
Van Isrel roofden
die de ark van Jehova
Heet
en brachten in 't Huis van Dagon ; doch
Dat iederen morgen 't beeld van Dagon lag
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Gevallen van zijn voetstuk, tot een JodenVorst kwam die de ark weer wegvoerde, opdat Dagon
In vreê zou staan.
(Onder het spreken van het volgende staat ze op en
trekt de kinderen met zich mêe naar stad:)
Dreunde de grond daar ? Hoor:
Kermen, gekrijt, geschrei van volk in nood
Dringt op en drijft van Gaza. Kinders, kijk,
Stofwolk stijgt op achter het boschje, i-breedt
Ring na ring uit : dof stort klomp ná klomp, beeft
't Valle' op de lucht, en weer 't geschrei
ó wee 1.
Dagon en Gaza kinders, kom : wij vragen
In Gaza. Kom, wij vragen 't hem, zijn vader,
Of Samson-zelf.
(De jongen komt buiten adem van stad geloopen, zegt : )'
Hier ben ik. Blijf. In Gaza
Is nu geen plaats. Een van de tempelwacht
Verschool me in een gordijn-plooi, waar de garde.
Staat aan den ingang : 'k had de vorsten links,
Voor mij en boven 't volk, rechts op 't tooneel
Dagon en Samson.
Tokklend een harp zat hij,
Met twee blinde oogen en zijn mond zong zacht,
Langzaam, al luider, joodsch gezang, dat klonk
Somber eerst, triomfeerend toen, tot zwol
Profetisch dreigen daar 'k vernam den naam
Van zijn Jehovah. Suizlen als van storm
Die aankomt gleed door 't huis, kilde als een koude.
Tocht tusschen open deuren de gemeente
Omhoog en 't hof omlaag. Hij stond en zond
Zijn voeten uit ten dans, ten krijgsdans : statig
Maten de schreden in een ijzren maat,
En strakke en ónverbidlijke figuur,
Den tooneel-bodem. 0 wat zwol dien man
Een houding, starde een stand, staarde een verdoemde
Toorn uit zijn trekken zwart, daar 't haar dat glom_
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Wies om zijn hals. Hij stond, 't Volk zweeg, begrepen
Door spraaklooze angst. Maar 't strij dbaar beeld opzwol
't Hart van de Vorsten, dat een luid bravo
Honderdvoud klonk tot Samson. Samson stond
Sprekende met een dienstknaap, en die greep hem
De hand en leidde 'm daar tooneelvloer sloot
In de twee zuilen,
of hij leunen wou,
Moe van den dans. Toen, 't vorstlijk roepen won
Juist hoogren rang daar 't volk zat, zag ik eensklaps
Samson staan tusschen de twee zuilen ; dreuning
Toog 't huis door : zijn twee armen hield geslagen
Hij rond hen en af knapte ze : op gebogen
Spieren nog eens torschte-i dak, galerij,
Volte van volk ; en staand, Dagon 't gelaat
Wendend, brak schal van volk die eve' als eb
In zee afruischte in rill'rende angst : één schreeuw:
Jehovaas naam. Strak, in doodstilte, en voor de
Dolle paniek vloog, droeg 't gevaart hij ; toen : 't gegil, de
Razende vrees, joelde op, los schokte-i beide
Armen en 'k zag heel 't wagglende gevaart
Storten op 't hof en hem en elk. Mijn vader
Viel voor me onder 't gebalk wijl 'k met één sprong
Uitweek naar achter. Dagon viel, nog voor de
Welving leek wagglen aangeraakt, naar 't scheen,
Door kracht Jehovaas, toen die naam 't gewelf
Raakte en deed echoën. Zoo was het eind
Van Samson en mijn vader.
MEISJE.

Hij heeft getoond hoe sterk hij was, of zijn
J'hovah was sterk in hem. Hij en je vader,
Een groot man en een goed man — beiden dood....
JONGEN.

Dat een groot man een goed man doodt, schande is het,.
Schande zoo Dagon 't weet. --1893.

DE ONTKENNING DER MORAAL,
STIRNER, IBSEN, NIETZSCHE,
DOOR

DR. D. G. JELGERSMA.

III.
HENRIK IBSEN.

Behoorende tot een klein volk, welks taal door slechts
weinigen gekend wordt, heeft Ibsen een naam gekregen, even
beroemd als die der meest beroemde schrijvers van groote
volken. In alle Europeesche talen werden zijn werken vertaald en opgevoerd, gelezen en gecommentarieerd. In alle
landen vond hij zijn lofredenaars, die hem prezen en bewon-

derden als een der groote geesten van den tegenwoordi gen tijd.
En inderdaad, zijn werken getuigen van buitengewone
talenten. Daaraan zou ik niet gaarne te kort doen. Maar
daarover wil ik hier niet spreken. Het komt mij nl. voor,
dat Ibsen niet in de eerste plaats dramaturg, niet in de eerste
plaats kunstenaar is, maar voor alles moralist. En dat aan
den anderen kant zijn werken den grootex opgang, dien zij
maakten, vooral te danken hebben niet aan hun voortreffelijkheid- als kunstwerken, maar aan sympathie voor de theorieën
omtrent zedelijkheid, die er in worden geleeraard ; aan het
enkele feit dikwijls, dat er vraagstukken van zedelijkheid in
worden behandeld, die in het denken der moderne menschen
en groote plaats innemen.
»De stelling", i) zegt één van Ibsens lofredenaars, de
1)

Auguste Ehrhard. Henrik Ibsen et le théátre contemporain pag. 3.
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Fransche hoogleeraar Ehrhard, die hem echter van tijd tot
tijd eenige bescheiden kritiek niet spaart, »de stelling is datgene, waarvoor de dichter de meeste belangstelling heeft.
Zonder voor het vak van schrijver dezelfde minachting te
hebben als Tolstoï op zijn ouden dag, is Ibsen in de eerste
plaats apostel...... De roeping, die hij met al de kracht
van zijn wil volgt, is die om te preêken."
En op een andere plaats i) : » In het algemeen kan men
de personen van Ibsen in twee categorieën verdeelen, die
waarin het zedelijk element, het zielsleven, en die waarin het
dier de overhand heeft. De eerste zijn voor het meerendeel_
spreekbuizen, die de theorieën verdedigen, welke den dichter
dierbaar zijn. Zij stammen oorspronkelijk uit het brein van.
den dichter."
Het is niet moeielijk zich van de juistheid dezer opmerkingen te overtuigen. Daartoe heeft men slechts te letten op•
de omstandigheid, dat de verdedigers of verdedigsters van
deze den dichter dierbare theorieën 2) steeds de sympathiekefiguren in het stuk zijn, terwijl hun tegenstanders als belachelijke of zelfs als verachtelijke persoonlijkheden worden voorgesteld. Zoo staat Nora in het stuk van dien naam tegenover
haar man Helmer; Dina Dorff en Johann Tönnesen staan in
»de zuilen der maatschappij" zoo tegenover den consul Bernick en den hulpprediker Rohrland ; in »Hedda Gabler" vindt.
men dezelfde tegenstelling tusschen Hedda, mevrouw Elvsted
en Ejlerd Lövborg aan den eenen en Jurgen Tesman aan den
anderen kant ; dezelfde verhouding bestaat in Rosmersholm
tusschen Rebecca en den rector Kroll, in »de vrouw van de
zee" tusschen Ellida en Dr. Wangel, in peen vijand des volks"
tusschen Dr. Stockmann en zijn ouderen broeder den burgemeester Halls Stockman, in »Spoken" tusschen mevrouw
Alving en dominee Manders en in dezelfde en andere stukken
tusschen andere personen.
Ik wil ter verduidelijking mijner bedoeling één der genoemde
voorbeelden eenigszins uitvoerig bespreken.
i) T. a. p., pag. 233.
Men vatte deze uitdrukking voorloopig op als een onderstelling. Het ver- volg zal, naar ik hoop, de juistheid daarvan doen zien.
2)

F
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In Nora is de heldin van het stuk, naar wie het genoemd
is, de sympathieke persoon.
Zij heeft bezoek en doet met haar man Helmer haar bezoekers Dr. Rank en mevrouw Linden uitgeleide i).
(In druk gesprek , gaan zij naar den ingang van de kamer.
Buiten op de trap hoort men kinderstemmen).
Nora. Daar zijn ze ! Daar zijn ze ! (Ze loopt naar de deur
en doet open. Men ziet Marianne en de kinderen). Komt
binnen, komt binnen. (Ze buigt zich voorover en kust de
kinderen). 0, mijn lieve kinderen ! Ziet ge ze Christine?
Zijn ze niet allerliefst?
Rank. Niet zoo in de tocht staan hier 1
Helmer. Kom mevrouw Linden ; nu wordt het hier voor
menschen, die geen moeders zijn, niet om uit te houden.
(Rank, Helmer en mevrouw Linden af. Marianne komt
met de kinderen in de kamer; evenzoo Nora, die daarbij
de deur dicht doet).
_Nora. Hoe frisch en vroolijk ziet ge er uit. Neen, en wat
een roode wangen hebt gel Als appelen en rozen.
(De kinderen spreken gedurende het volgende tooneel
door elkaar tegen haar). Ja, en ge hebt veel pleizier

gehad? Dat is heerlijk. 0 zoo ; ge hebt Emmy en Bob
in de slee gezet ? Allebei te gelijk ! Heerejee 1 Ja, je
bent een flinke jongen, Erwin. 0, geef me haar een
beetje, Marianne. Mijn lieve kleine pop ! (Ze neemt de
kindermeid het kleinste van de kinderen af en danst er
mee rond). Ja, ja; mama zal met Bob ook dansen.
Wat, met sneeuwballen hebt ge gegooid ? Ah, daar had
ik bij moeten wezen. Neen, laat maar, Marianne ; ik
zal ze zelf uitkleeden. Neen neen, laat mij het doen;
dat is zoo amusant. Ga zoo lang naar binnen ; ge ziet
er zoo verkleumd uit ! Daar staat warme koffie voor je
op het petroleumstel. (De kindermeid gaat in de kamer
links. Nora trekt de kinderen de mantels uit en stoeit
met hen, terwijl ze de kleintjes door elkaar laat praten
en vertellen). Zoo ? Er was dus een groote hond, die
1) Ik citeer naar de Duitscbe vertaling van Ibsens werken, verschenen in
>Reclams TJniversal-Bibliothek.
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je achterna liep? Maar hij beet toch niet? Neen, zoete
kinderen bijten de honden niet. Niet in de pakjes kijken,
Erwin ! Wat dat is ? Ja, dat moest ge weten. 0, neen,
neen, dat is niet mooi. Zoo ? Moeten we spelen ? Wat
moeten we dan spelen ? Opschuilen ? Ja, laten we opschuilen spelen. Bob moet zich het eerst opschuilen.
Moet ik ? Ja, ik zal me het eerst opschuilen. (Zij en
de kinderen spelen onder gelach en gejuich in de kamer
en het daaraan grenzende vertrek rechts. Ten slotte
verschuilt Nora zich onder de tafel ; de kinderen komen
binnenstormen, zoeken, maar kunnen haar niet vinden,
hooren haar half onderdrukt lachen, stormen naar de
tafel, tillen het kleed op en zien haar. Stormachtig gejuich. Ze kruipt op hen toe als om ze bang te maken.
Nieuw gejuich)."
Een vrouw, die z66 met haar kinderen speelt, kan verzekerd zijn van de sympathie van lezer en toeschouwer. Haar
later gedrag moge niet getuigen van de goede eigenschappen,
die zooveel hartelijkheid doet onderstellen, de eens opgewekte sympathie zal maken, dat men dit verontschuldigt, zoo
al niet goedkeurt. Het vermoeden, dat moederlijk instinkt of
plichtgevoel bij haar ontbreken of zwak zijn, komt bij lezer
noch toeschouwer op.
Ze heeft echter nog meer aanspraken op onze sympathie.
Haar man is gevaarlijk ziek. Hij verkeert zelfs in levensgevaar. Slechts een onmiddellijk vertrek naar het Zuiden kan
zijn leven redden en herstel brengen. Daartoe ontbreekt
echter het geld. Nora leent het van een woekeraar. Ze geeft
hem daarvoor een schuldbekentenis en belooft, dat haar vader
die als borg zal onderteekenen en daarbij zelf den datum
zijner onderteekening invullen. Haar vader echter heeft in
dienzelfden tijd ook een gevaarlijke ziekte ; hij ligt op zijn
stertbed. Hem kan zij dus met den toestand van haar man
en met haar geldverlegenheid niet lastig vallen. Maar het
geld moet zij hebben. Zij zet dus zelf den naam haars vaders
als borg onder de schuldbekentenis en vult zelf als datum
der onderteekening in den 2den October, terwijl haar vader
den 29sten September gestorven was. Zoo krijgt zij het geld
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voor de reis naar het Zuiden, terwijl zij haar man, die onbekend moet blijven met het gevaarlijke van zijn toestand, in.
den waan brengt, dat het van haar vader komt. De reis
naar het Zuiden wordt ondernomen en heeft het gewenschte
resultaat. Geheel hersteld keert Helmer terug. Na hun terugkeer heeft Nora de grootste moeite om interest en aflossing
op de overeengekomen wijze aan den woekeraar Günther te.
voldoen-, zonder dat haar man het bemerkt. Maar hun geldelijke positie wordt beter. Haar man wordt benoemd tot
directeur eener bank. Aan diezelfde bank bekleedt Günther
een ondergeschikte betrekking. Om den slechten naam, dien.
Günther heeft, besluit Helmer dezen uit die betrekking te
ontslaan en de uitvoering van dit besluit geeft aanleiding tot
de katastrophe in het stuk.
Daarom is het mij echter op het oogenblik niet te doen.
Ik wil slechts de aandacht vestigen op het sympathieke in
de persoon van Nora. Haar kinderlijkheid, om niet te zeggen
kinderachtigheid, haar onnoozelheid, haar opofferende liefde
voor haar man, het romantische van den geheelen toestand,
dit alles met de boven beschreven hartelijkheid voor haar
kinderen moet dienen om bij lezer en toeschouwer sympathie
op te wekken en wakker te houden. Wanneer zij dan later
uit zeer gerechtvaardigde gepikeerdheid over het gedrag van
haar man, maar toch uit gepikeerdheid, uit gekwetste eigenliefde, op theatrale wijze uit de echtelijke woning wegloopt,
zwijgt de afkeuring over een zoo antipathieke daad eener zoo
sympathieke persoonlijkheid, of wordt ten minste minder luid
gehoord. Dat zij de plichten tegenover haar kinderen en haar
man volkomen vergeet, dat de liefde tot haar man blijkt niet
meer geweest te zijn dan schijn, haar opoffering niet anders
dan een middel om haar nukkig hoofdje bezig te houden
en voldoening te geven aan haar ijdelheid, dat zelfs haar
moederlijk instinkt niet sterk genoeg blijkt om haar van het
verwaarloozen van al hare plichten terug te houden, dat zij,
ten slotte oog heeft voor niets dan voor hetgeen niet zonder
eenigen praal » de plichten jegens zichzelf" genoemd wordt;
al deze dingen worden in het bewustzijn van den lezer en
nog veel meer in dat van den toeschouwer naar den achter-
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grond gedrongen door de eens opgewekte sympathie voor
Nora. Zoo wordt men voorbereid op de stelling, dat een
vrouw, die het bij haar man niet langer bevalt, wier eigenliefde door hem gekwetst is en die zich tegenover hem voelt
als een vreemde (dit is de vaste term, die Ibsen in dergelijke
omstandigheden gebruikt), dat zulk een vrouw geen af keurenswaardige daad pleegt, wanneer zij zonder meer, zonder zich
om één harer plichten te bekommeren, aan haar oogenblikkelijke neiging om dien man te verlaten toegeeft. En zoo wordt
de neiging om die stelling tegen te spreken tot een minimum
teruggebracht.
Dergelijke dingen nu maken de bewering waarschijnlijk, dat
Nora niet meer is dan een spreekbuis door Ibsen gebruikt
om zijn geliefkoosde theorieën aan den man te brengen.
Andere omstandigheden maken deze waarschijnlijkheid nog
grooter.
Tegenover Nora staat haar man Helmer, advocaat en directeur eener bank. Is zij de verdedigster van het onbeteugelde
egoïsme, van wat ik de ontkenning der moraal genoemd heb,
hij is de vertegenwoordiger der meest bekrompen maatschapschappelijke moraal. Ik merkte boven reeds op, dat deze
personen door Ibsen in zijn stukken als belachelijk of verachtelijk of als beide te gelijk worden voorgesteld. Het eerste
is Helmer in vrij hooge mate, het tweede eenigszins.
In den aanvang van het stuk komt Nora te huis. Zij heeft
boodschappen gedaan in de stad, een kerstboom met toebehooren gekocht en loopt neuriënd in de kamer heen en weer.
Helmer (in zijne kamer) : Is dat mijn leeuwerik, die daarbuiten tjilpt?
Nora (bezig met het open maken van eenige pakjes) : Ja zeker.
Helmer : Is 't het eekhoorntje, dat daar leven maakt?
En iets later als hij de inkoopen van Nora ziet:
»Heeft mijn lichtzinnig sijsje weer geld verkwist ?"
En als Nora geld van hem wil hebben:
» Hoe noemt men de vogels die steeds alles verkwisten?
Nora : Ja ja, lichtzinnige sijsjes ; dat weet ik al. Maar doe
mij nu dat genoegen, Robert ... .
Helrer: Kunt gij het ontkennen, lieve Nora ? (Hij slaat zijn
,
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arm om haar heen.) Mijn leeuwerik is een allerliefst schepseltj e, maar ze heeft een heele groote hoop geld noodig.
Het is ongeloofelijk, zoo duur als zulk een vogeltje is..
Nora (neuriet en lacht vergenoegd) : Hum, ge moest eens.,
weten Robert, hoeveel uitgaven wij leeuwerikken en eek-^
hoorntjes hebben."
Men stelle zich een man voor, die na een huwelijk van,
acht jaar op dergelijke wijze tegen zijn vrouw praat. Belachelijk niet waar ? En bewonderenswaardig de vrouw, die zonder
kregel te worden, dergelijke laffe praat kan aanhooren. Of
meer dan kinderachtig van die vrouw en getuigende van een
zoo volkomen gemis van ernst, dat er nooit één ernstige daad"
van haar verwacht kan worden. Zoo echter, het vervolg van
het stuk bewijst het, heeft Ibsen Nora niet willen voorstellen.
Wanneer later de katastrophe heeft plaats gehad en Helmer weet, wat zijn vrouw gedaan heeft, blijft hij eenigszins
belachelijk, maar wordt tegelijk een weinig verachtelijk. Ik
bedoel, dat de wijze, waarop hij over haar daad deklameert,
niet vrij is van belachelijkheid en dat het egoïsme, waarmede
hij alleen denkt aan de gevolgen van die daad voor hem
zelf, en de snelheid, waarmede hij vergiffenis schenkt, als
blijkt, dat de daad geen slechte gevolgen zal hebben ; hem
een weinig verachtelijk maken. Luistert slechts:
„Helmer (hij blijft voor Nora staan) Ik had moeten vermoeden,
dat zoo iets zou gebeuren. Ik had het moeten voorzien.
De lichtzinnige principes van uw vader zwijg! de
lichtzinnige principes van uw vader, gij hebt ze alle
geërfd (1) Geen godsdienst, geen moraal, geen plichtgevoel. 0, wat ben ik er voor gestraft, dat ik bij hem
zooveel door de vingers zag i) Ik deed het om uwentwil ; en z66 beloont gij mij daarvoor!
Nova.

Ja, zoo.

Helmer. Mijn geheele geluk hebt gij vernietigd ; mijn geheele
toekomst bedorven. 0, de gedachte is vreeselijk. Ik ben
in de macht van een gewetenloos man ; hij kan met mij
doen, wat hij wil, van mij verlangen, wat hem lust, mij
i) Helmer heeft nl. onderzoek moeten doen naar diens gedrag als am btenaaren daarbij allerlei onregelmatigheden door de vingers gezien.

2 59

gebieden en bevelen, wat hem behaagt — ik moet het
mij zwijgend laten welgevallen .. . En zoo jammerlijk
moet ik te gronde gaan door een lichtzinnige vrouw l
Een oogenblik later wordt er een brief binnengebracht van
Gunther, waarin deze de gevaarlijke schuldbekentenis terug
zendt en betuigt er berouw over te hebben, dat hij haar heeft
willen misbruiken. Onmiddellijk is Helmer zijn deklamatieën
van daareven vergeten, dadelijk schenkt hij zijn vrouw vergiffenis en terstond wil hij tegenover haar doen, alsof er niets
gebeurd is. Dit getuigt zeker niet van de diepte zijner moreele
overtuigingen' of van den ernst zijner zedelijke verontwaardiging over Nora's vergrijp. Het is zelfs eenigszins verachtelijk.
Maar deze verachtelijkheid staat in geen verband met het feit,
dat Helmer een verdediger is der maatschappelijke moraal.
Hij zou een ernstig en overtuigd voorstander dier moraal
kunnen zijn en toch blijk geven van meer ernst en minder
egoïsme. En evenzoo zou hij een aanhanger dier moraal
kunnen zijn zonder zich zoo belachelijk tegen zijn vrouw te
gedragen en zonder haar zoo liefdeloos van zich af te stooten,
als zijn belangen door haar benadeeld zijn.
De conclusie ligt voor de hand. Evenals Nora, de vertegenwoordigster van Ibsens meeningen, als een sympathiek persoon
wordt voorgesteld, evenzoo moet Helmer, de bestrijder dier
meeningen, een antipathiek persoon worden, om zoo het aannemen der eene en het verwerpen der andere meeningen
gemakkelijk te maken. Ibsen heeft zijn antipathie en zijn
sympathie voor die verschillende meeningen overgedragen
op de personen, die ze vertegenwoordigen en verwacht nu,
dat bij lezers en toeschouwers een overdracht in omgekeerde
richting zal plaats hebben. M. a. w. Het was niet in de eerste
plaats Ibsens doel een dramatisch kunstwerk te schrijven, neen
hij wilde voor alles een dramatisch pleidooi leveren voor
zekere hem dierbare meeningen.
Men zal moeten toegeven, dat al de voorafgaande over
wegingen de waarschijnlijkheid, dat deze bewering juist is,
zeer groot hebben gemaakt. Tot zekerheid echter, voor zoover er in dergelijke dingen van zekerheid gesproken kan.
worden, wordt deze waarschijnlijkheid bijna door een derde
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-omstandigheid ; door het feit, dat de persoon van Nora, zooals Ibsen haar voorstelt, psychologisch onmogelijk is.
Zij is volgens haar eigen verklaring van haar jeugd af door
haar vader als een kleine pop behandeld en later door haar
man als een groote. Eén van tweeën nu. Of ze is langzamerhand gaan inzien van hoeveel minachting een dergelijke behandeling getuigde. Maar dan zou haar goed humeur op
den duur daaronder geleden hebben ;; dàn had zij niet acht
jaar lang de onnoozele, vroolijke, lieftallige, met haar kinderen
-dartelende Nora kunnen zijn, die Ibsen ons te zien geeft. Dan
zou zooveel minachting haar tot verzet hebben geprikkeld en
dit verzet zou, verondersteld dat zij den moed en de overtuiging en de daaruit voortkomende volharding miste om het
telkens weer direct te toonen, aan den dag zijn gekomen in
-allerlei kleinigheden. Ze zou een slecht humeur hebben gekregen en niet zoo sympathiek zijn, als ze thans in den
aanvang van het stuk is.
Of ze is plotseling tot dit inzicht gekomen onder den invloed
der teleurstelling, die ze voelde, omdat het wonderbare niet
gebeurde, omdat nl. Helmer haar schuld niet op zich nam.
Zoo is waarschijnlijk de bedoeling van Ibsen. Maar dàn kan
het slechts een begin van inzicht geweest zijn zonder al de
emotioneele gevolgen, die uit een volledig inzicht voortvloeien. Een vrouw, die in den aanvang van het stuk, achter
-den rug van haar man om, bitterkoekjes snoept en op de
de pertinente vraag, of ze soms bitterkoekjes gesnoept heeft,
zonder eenig teeken van geraaktheid met een leugen antwoordt,
kan op het einde van het stuk, een dag later, na een overwegen, dat hoogstens vijf of tien minuten geduurd heeft, niet
optreden met zooveel waardigheid als Nora. Men vergete
daarbij niet, dat zij voortdurend, tot het oogenblik toe, dat
Helmer binnenkomt na den brief van Gunther gelezen te
hebben, waardoor hij op de hoogte gekomen is van de geheele zaak, leeft in de verwachting, dat het wonderbare gebeuren zal, dat haar man de schuld van alles zal op zich
nemen.
Het is ondenkhaar, dat Ibsen, die zoo voortreffelijk werkelijke
karakters kan teekenen, dit niet zou hebben ingezien, indien
-
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hij slechts een oogenblik over het karakter van Nora had
nagedacht. Maar nadenken was hem onmogelijk, omdat al
zijn denken werd in beslag genomen door zijn geliefkoosde
theorieën en het zoeken naar argumenten daarvoor. En.
bovendien, nadenken om de psychologische waarheid te vinden had zijn dramatische argumentatie slechts kunnen verzwakken. Van daar dat we in Nora geen werkelijke vrouw
te zien krijgen, maar een marionet, die spreekt, zich beweegt.
en handelt in overeenstemming met de eischen, die door
Ibsens argumentatie voor zijn theorieën gesteld worden.
M. a. w. de theorieën zijn hoofdzaak en het kunstwerk, hoe
voortreffelijk ook in vele opzichten, is bijzaak.
Indien nu de bovengenoemde verschijnselen zich slechts in.
één enkel ,stuk voordeden, zou men geen recht hebben daaruit
een conclusie te trekken omtrent de denkwijze van Ibsen zelf..
Maar mutatis mutandis vindt men ze alle drie in de meeste.
zijner overige werken terug. Zijne eerste geschriften, die een
geheel ander stadium zijner ontwikkeling vertegenwoordigen,
zonder ik uit. En enkele andere om andere redenen. In alle
alle overige evenwel zijn de personen, die Ibsens stellingen
verdedigen, sympathiek, de personen, die ze bestrijden, antipathiek ; en de eerste zijn bijna altijd, de laatste dikwijls
psychologisch onmogelijk.
Het zou mij te ver voeren, indien ik dit voor ieder drama

uitvoerig wilde aantoonen. Ik laat dit dus aan den lezer
over om ten slotte nog de aandacht te vestigen op een
omstandigheid, die de bovengetrokken conclusie bevestigt.
Ik denk aan het feit, dat juist die personen, welke de bedoelde
theorieën verdedigen of bestrijden, in ieder stuk de hoofdpersonen zijn, terwijl de figuren, die aan de werkelijkheid zijn
ontleend, of andere theorieën leeren, een minder belangrijke
rol vervullen. Tengevolge daarvan zijn lezer en toeschouwer
gedwongen zich voortdurend en in de eerste plaats met de
theorieën, de stellingen van Ibsen bezig te houden. Wel een
bewijs, dunkt mij, dat deze ook in zijn bewustzijn de eerste
plaats innamen.
Genoeg argumenten, naar het mij voorkomt, voor de in
den aanvang van mijn artikel uitgesproken bewering, dat
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Ibsen niet in de eerste plaats kunstenaar is, maar v66r alles
moralist, dat het verkondigen van en het argumenteeren voor
zekere theorieën, voor zekere stellingen, die hem na aan
het hart liggen, het doel is, waarop hij meer dan op alle
andere dingen voortdurend zijn oogen gericht houdt.
Van welken aard nu die stellingen zijn ?
Het is ons voor een gedeelte reeds gebleken en zal ons
in het vervolg nog duidelijker blijken. Het zijn de theorieën
van het onbeteugelde egoïsme van Max Stirner. Omdat
ik deze in zijn drama's herkende, daarom heb ik Ibsen gerangschikt onder de ontkenners der moraal. Daarmede heb
ik evenwel niet willen beweren, dat hij consequent is in die
ontkenning. Integendeel hij is in de hoogste mate inconsequent. Behalve de leer van Stirner wordt nl. ook de Christelijke moraal in en door de drama's van Ibsen verdedigd.
Onzeker welke te kiezen, waggelt hij telkens van de eene
naar de andere. Zijn hoofdpersonen evenwel, de personen,
waarvan hij het meeste werk heeft gemaakt en daaronder
vooral de vrouwen, voor wie hij een onbeperkte bewondering
heeft, houden het in hoofdzaak met Stirner. Ik wijs slechts
op Nora, op mevrouw Alving in »Spoken", op Hedda Gabler

en mevrouw Elvsted in »Hedda Gabler", op Rebecca in
»Rosmersholm", op Ellida in »de vrouw van de zee" en op
Hilde Wangel in »Bouwmeester Solness", welke laatste verwijzing door het duidelijke symbolisme van het stuk van nog
grooter beteekenis is dan de andere. Bij deze personen komt
het Christelijk motief slechts zelden en gedeeltelijk aan den
dag. Veel meer treedt het op den voorgrond bij personen
van minder gewicht, bij Juliane Tesman b.v. in »Hedda Gabler",
bij mevrouw Linden in »Nora", bij den jongen Werle in »de
wilde eend" enz.
Ik zou dit verschijnsel aldus willen verklaren, een verklaring, die naar ik meen, bevestigd wordt door de berichten
omtrent de levens-geschiedenis van Ibsen en door allerlei,
wat we in zijn werken lezen.
Ibsen is in zijn jeugd een geloovig Christen en een overtuigd, misschien zelfs een eenigszins dweepend aanhanger der
Christelijke moraal geweest. Op lateren leeftijd heeft hij ken-
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nis gemaakt met de wijsbegeerte en met de wijsgeerige moraal, in het bizonder met het boek van Stirner. Daardoor
is zijn geloof aan het wankelen gebracht en zijn vertrouwen
in de Christelijke moraal geschokt. Maar op den diepsten
grond van zijn hart is altijd een reste van dat geloof en een
reste van dat vertrouwen overgebleven. Van daar dat zijn
denken beheerscht wordt door wat hij van zijn wijsgeeren en
van Stirner geleerd heeft, terwijl zijn voelen, dat onbewust
geworden resultaat van vroeger denken en vroeger leeren,
nog voor een groot gedeelte onder de heerschappij staat van
het Christelijk geloof en de Christelijke moraal. Ibsen heeft
de intellectueele kracht niet gehad om zich daarvan volkomen
te bevrijden, zoodat ook zijn voelen in overeenstemming werd
gebracht met de van zijn wijsgeeren overgenomen denkbeelden
en evenmin de intellectueele kracht om voor zich zelf een
wijsbegeerte te maken, die overeenstemde met zijn voelen.
»Het is meer dan een leer", laat hij in »Keizer en Gallileër"
Julianus Apostata i) tot den mysticus Maximos zeggen, wat
deze Godmensch over de wereld gebracht heeft ; het is een
betoovering, die onze zinnen aan haar macht onderwerpt.
Wie eenmaal in haar macht is geweest, kan zich, geloof ik,
nooit meer volkomen van haar bevrijden".
Zoo heeft ook Ibsen zich zijn geheele leven lang niet kunnen bevrijden van de betoovering van het Christelijk geloof
en van de Christelijke moraal, waaronder hij eens gevangen
was. Van daar zijn inconsequentie ; van daar het plotseling
voor den dag komen van Christelijke elementen bij sommige
'zijner meest anarchistische personen (ik wijs als voorbeeld op
Rebecca in Rosmersholm) ; van daar ook nevenpersonen, die,
zooals Ehrhard zeer terecht opmerkt, evengoed spreekbuizen
van Ibsen zijn als de hoofdpersonen, maar die de moraal en
wel de Christelijke moraal even hartstochtelijk verdedigen als
de laatsten haar bestrijden. Ibsen zelf moge beweren, dat hij
reeds in den tijd, toen hij Brand schreef, volkomen vrij was
van alle godsdienstig geloof ; dit drama bewijst ten duidelijkste welk een groote plaats de godsdienst toen nog in zijn
-
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i) Op pag.

115

der uitgave van dit stuk in Reclams Universalbibliothek.
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voelen en denken innam. En zijn latere drama's, ook het
laatste van allen »Bouwmeester Solness", zijn er om aan te
toonen, dat hij zich ook toen nog niet van het godsdienstig
geloof bevrijd had.
In zijn boek »Entartung" Deel II, hoofdstuk » der Ibsenismus", wijst Max Nordau er op, dat er vooral drie Christelijke,
om niet te zeggen theologische, motieven telkens en telkens
weer in zijn stukken voorkomen. Het zijn de leer van de
erfzonde, van de biecht en van de zelfopoffering.
In het voorbijgaan een enkel woord over dit van vele zijden
heftig aangevallen boek. Het is naar mijne meening een
werkelijk goed boek, vol gezond verstand en met tal van
onbetwistbaar juiste opmerkingen. Tegen de algemeene conclusie van Nordau echter moet men zich verzetten. Niet allen,
die zich aan de door hem gemaakte fouten in denken, voelen
en uitdrukken schuldig maken, zijn dégénérés. Ik spreek er
niet over, dat zijn oordeel misschien bijna even dikwijls onjuist
als juist is, dat men in ieder geval de juistheid er van zeer
dikwijls niet kan aantoonen, soms zelfs de onjuistheid kan
bewijzen en herhaaldelijk het eene oordeel met het andere in
tegenspraak kan brengen. De onjuistheid zijner algemeene
conclusie wordt daardoor nog geenszins bewezen. Maar volgens
mijn oordeel is het begrip degeneratie in de psychiatrie nog
veel te vaag, nog veel te onvolledig gedefinieerd om het reeds
thans met succes in de psychologische kritiek te kunnen gebruiken op z66 groote schaal, als Nordau doet. Slechts in
enkele, zeer duidelijke gevallen is het m. i. bij den tegenwoordigen stand van het onderzoek geoorloofd iemand, om
wat hij geschreven heeft, als dégénéré te karakteriseeren.
Inderdaad, indien men allen, die Nordau in zijn boek beoordeelt, tegen wie hij uitvaart soms, tot de dégénérés wilde
rekenen, dan zou het niet moeielijk zijn ook hemzelf onder
hun getal te doen opnemen. Immers het gebeurt hem herhaaldelijk, dat hij onder den invloed zijner antipathie zijn mond
voorbij praat, en om overdrijving te vinden heeft men niet
vele bladzijden van zijn boek achtereenvolgens te lezen. Twee
teekenen van gebrekkige zelfbeheersching, waar die zeer noodig is, typische verschijnselen voor een neurasthenicus. En
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neurasthenie is, ook volgens hem, het eerst optredende en
lichtste verschijnsel van degeneratie.
Laten wij het daarom aan de psychiatrie overlaten het
begrip degeneratie voor ons duidelijker te omschrijven en nauwkeuriger te bepalen en het voorloopig in de psychologische
kritiek met de uiterste voorzichtigheid en de grootste bescheidenheid gebruiken. Misschien wordt het later ook daarin op
groote schaal bruikbaar en nuttig. Intusschen doen wij echter
ons voordeel met het vele goede, dat in het boek van den
neurasthenicus Nordau gevonden wordt.
Tot dit goede reken ik de uitvoerige aanwijzing der drie
bovengenoemde theologische motieven, van de leer der erfzonde,
der biecht en der zelfopoffering. Daarom en omdat het hier
de plaats niet is deze uitvoerige aanwijzing over te nemen,
verwijs ik voor haar naar het boek van Nordan.
Zelf zal ik er mij toe bepalen een paar voorbeelden uit de
stukken van Ibsen aan te halen, waaruit m. i. ten duidelijkste
blijkt, dat deze noch met het geloof, noch met de Christelijke
moraal zoo volledig gebroken heeft, als hij zelf beweert en als
enkele hoofdpersonen in zijn stukken ons zouden doen denken.
In de eerste plaats dan zijn geloof.
De sporen hiervan zijn in vele zijner latere stukken te
vinden, het allerduidelijkst in het allerlaatste » Bouwmeester
Solness". Voor het aanwijzen hiervan doet het er niet toe of
men Solness beschouwt als een werkelijke persoon, als een
van Ibsens spreekbuizen of als een synibolis'che figuur, die óf
den dichter zelf, óf het genie in het algemeen moet beteekenen.
Solness is in gesprek met Hilde Wangel, die in het stuk
de jeugd, de verbeelding of het ideaal moet voorstellen; de
uitleggers zijn het er niet over eens. Hij heeft een huis voor
zichzelf gebouwd met een hoogen toren er op en Hilde verlangt nu van hem, dat hij zelf den krans naar boven zal
brengen, die volgens Noorweegsch gebruik aan de spits van
den toren moet opgehangen worden, als deze voltooid is. Of
zonder symboliek ; het ideaal wil, dat de dichter zich zoo
hoog mogelijk verheft. Zij spreken aldus:
Solness. Gij weet het het eerste, waarmede ik begon, was
het bouwen van kerken. (Dit zijn de godsdienstige dra-

• lma's van Ibsen, de wijsgeerige, zooals vele uitleggers ze
noemen).
Hilde (knikt). Dat weet ik.
Solness. Want, ziet ge, als jongen ben ik in een vroom gezin buiten opgegroeid. En zoo meende ik dus, dat er
voor mij niets hoogers kon zijn dan dit bouwen van
kerken.
Hilde. Ja, waarom ook niet.
.Solness. En dat mag ik wel zeggen ik bouwde deze kleine
armoedige kerken met een zoo eerlijk en warm gemoed,
dat -- dat
Hilde. Dat ? Welnu?
Solness. Dat ik meen, dat hij wel met mij tevreden had
mogen zijn.
Hilde. Hij? Welke hij?
Solness. Hij, voor wien de kerken bestemd waren, natuurlijk 1
Hij, voor wiens roem en eer ze gebouwd werden.
Hilde, 0, zoo 1 Maar weet gij dan zoo zeker, dat — dat hij
bizonder tevreden met u was?
zoo
niet
.Solness. (honend). Hij met mij tevreden ? Hoe kunt ge zoo.
spreken Hilde ? Hij, die toeliet, dat de booze geest in
mij rondspookte naar eigen goedvinden. Hij, die hun gebood aanwezig te zijn dag en nacht om mij te dienen
al die Hilde. Duiveltjes
Solness. Ja zeker, van allerlei soort. 0 neen, dat voelde ik
wel, dat hij met mij niet tevreden was (geheimzinnig).
Dat, ziet ge, was eigenlijk de reden, waarom hij het oude
huis liet afbranden. (Door het af branden van Solness'
oude woning kwam een groot terrein vrij om er villa's
op te bouwen. Door het bouwen hiervan had hij een
grooten naam als bouwmeester gekregen.
.Hilde. - Was dat de reden?
Solness. Ja, begrijpt ge dat dan niet ? Hij wilde mij gelegenheid geven een volslagen meester te worden in mijn
vak om voor hem des te heerlijker kerken te bouwen.
Maar toen, op eens, ging mij een licht op.
Bilde. Wanneer was dat?
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.Solness. Het was, toen ik den kerktoren bouwde daarboven

te Lysanger. (De woonplaats van Hilde, waar zij hem
tien j aar geleden den krans aan de spits van den toren
had zien hangen. Solness had toen beloofd, dat hij haar
over tien jaar zou komen halen en een koninkrijk geven.
Beteekent dit: ik neem tien jaar tijd b.v. om fortuin te
maken ; dan kom ik weer bij u, mijn ideaal, aankloppen?)
Hilde. Dat dacht ik wel.
,Solness. Want, ziet ge, Hilde, daarboven in het vreemde
stadje, daar kon ik ongestoord nadenken. En toen zag
ik zoo duidelijk, waarom hij mij mijn kinderen ontnomen
had. Hij had het gedaan, omdat ik door niets anders gebonden zou zijn. Niet door zoo iets als liefde of geluk, begrijpt ge. Ik zou slechts bouwmeester wezen. Niets anders.
En mijn heele leven zou ik daarmee doorbrengen voor
hem te bouwen. (Hij lacht). Maar daarvan kwam niets.
Hilde. Wat deedt ge dan?
.Solness. Eerst onderzocht en beproefde ik mijzelf
.Hilde. En daarna?
Solness. Vervolgens beproefde ik het onmogelijke. Ik even als hij.
Hilde. Het onmogelijke?
Solness. Vroeger kon ik er nooit tegen hoog te klimmen.
Maar op dien dag wel.
Hilde (springt op). Ja, dat kondet ge.
.Solness. En toen ik heelemaal boven was en den krans aan
den windwijzer ophing, toen zeide ik tot hem : hoor mij
nu aan » Gij m'achtige 1 Van nu af wil ook ik een vrije
bouwmeester zijn. Op mijn gebied. Zooals gij op het
uwe. Nooit meer wil ik kerken voor u bouwen. Slechts
woonhuizen voor menschen. (Deze zijn een symbool
van Ibsens realistische drama's, zooals zijn uitleggers ze
noemen.)
Hilde (met groote fonkelende oogen.) Dat was het gezang,
dat ik hoog boven mij hoorde". (Dit hooren van gezang
beteekent de verrukking van het gepersonifieerde ideaal
over het feit, . dat Solness-Ibsen aan de godsvereering
den rug toekeerde.)
_En iets later als zij spreken over het ophangen van den
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krans door Solness zelf aan de torenspits van het huis, dat
hij voor zich gebouwd heeft:
Solness (haar in de oogen ziende.) Als ik het beproef, Hilde,
dan wil ik daarboven tot hem spreken zooals toen.
Hilde (in toenemende spanning.) Wat wilt gij tot hem zeggen?
Solness. Ik wil tot hem zeggen : hoor mij, grootmachtige heer
Gij moogt nu over mij oordeelen naar uw eigen goeddunken. Maar hierna bouw ik slechts het heerlijkste
op aarde
Hilde (in geestdrift.) Ja
ja !
Solness. Bouw dat samen met een prinses, die ik lief heb
. (Bedoeld worden luchtkasteelen d.i. Ibsen zal in het vervolg slechts mystieke en symbolistische drama's schrijven.)
Deze plaats spreekt, dunkt mij, duidelijk. Een overtuigd
ongeloovige, wiens ongeloof niet alleen een verstandelijk oordeel, maar een bestanddeel van zijn persoonlijkheid, een deel
van zijn voelen en denken is, kan niet op dergelijke plechtige wijze zich zelf tegen over de Godheid, zin wil tegenover
de hare stellen. Die Godheid en die wil bestaan voor hem
niet. Hoe zou hij ze dan als een tegenstelling tegen zich
zelf en tegen zijn wil kunnen waarnemen ? En wanneer nu.
Ibsen een persoon, die in ieder geval zijn denkbeelden, en.
waarschijnlijk hem zelf moet vertegenwoordigen, z66 laat
spreken, dan is dit het sterkste bewijs, dat men kan verlangen,
van het feit, dat Ibsen het nooit tot consequent ongeloof heeft.
kunnen brengen. Hij zelf en zijne bewonderaars mogen honderdmaal het tegendeel beweren, deze ééne plaats is voldoende
om al hun beweringen te weerleggen.
Laten wij dus dit feit vasthouden. Het zal kunnen dienen
tot opheldering van vele passages in Ibsens werken, waar de
strijd tusschen geloof en ongeloof in den geest des dichters
niet zoo duidelijk aan den dag komt als hier. Immers nu we
eens weten, dat die strijd bestaat, mogen we met recht onderstellen, dat we er ook op andere plaatsen de sporen van
zullen aantreffen en onze kennis van dien strijd gebruiken
tot verklaring van deze plaatsen. En bovendien ; dit feit.
maakt het reeds à priori waarschijnlijk, dat ook ten opzichte
der moraal de strijd tusschen de oude en de nieuwe over--
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tuigingen van Ibsen niet beslist is. Trouwens wanneer inderdaad, zooals o.a. Prozor, de vertaler van Ibsens werken in
het Fransch, met groote waarschijnlijkheid beweert, bouwmeester
Solness in het stuk van dien naam den dichter zelf moet
verbeelden, dan is de lezing van dit stuk alleen reeds voldoende om ons het weifelende en onzekere van Ibsens moreele
overtuigingen te doen zien ; dan is dit stuk vol van de merkwaardigste bekentenissen ; dan is het een biecht van Ibsen,
soortgelijk aan die, welke hij in zoovele andere stukken personen daarin laat afleggen.
Een enkel voorbeeld. Solness heeft bij het verwerven van
zijn naam als architect het geluk van velen vernietigd. De
oude Brovik is door hem geruïneerd ; diens zoon Ragnar een
jong man, die verdient vooruit te komen, houdt hij bij voortduring door' allerlei kunstgrepen in een afhankelijke positie;
het verbranden van zijn huis, waarnaar hij vurig verlangd
heeft en dat hem ook inderdaad gelegenheid gaf als architect
naam te maken, is de oorzaak geweest van den dood zijner
beide kinderen en heeft zoo het geluk zijner vrouw vernietigd.
Voortdurend wordt hij gekweld door gewetensbezwaren over
dit alles. Hij spreekt er over met Hilda Wangel (het ideaal)
Hilde (hem oplettend aanziende). Gij zijt ziek, bouwmeester,
zwaar ziek, geloof ik , ...
Zou het niet kunnen zijn, dat gij met een ziek geweten
ter wereld zijt gekomen?
Solness. Met een ziek geweten ? Wat is dat?
Hilde. Ik meen, dat het geweten bij u zoo heel zwak is. Zoo
teer gebouwd. Dat het geen stoot kan verdragen. Dat
het datgene, wat zwaar is, niet oplichten noch dragen kan.
Solness (brommend). Hum ! Hoe zou het geweten dan moeten
zijn, als ik vragen mag:
Hilde. Bij u zou ik het liefst willen, dat uw geweten -- heel
robust was.
Solness. Zoo ? Robust ? Hebt gij misschien een robust geweten ?
Hilde. Dat geloof ik wel. Ik heb ten minste nooit iets anders
gemerkt.
En een weinig later,
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Solness. Daar hebben wij het 1 Daar hebben wij het, Hilde t
Ook in u woont een booze geest. Evenals in mij. Want
het is de booze geest in iemand, ziet gij, die is het,
die de machten te hulp roept. En dan moet men toegeven, men moge willen of niet.
Hilde. Ik geloof bijna, dat gij gelijk hebt, bouwmeester.
Solness (heen en weer loopend in de kamer). 0, er zijn in
de wereld zoo verbazend veel duiveltjes, die men niet
ziet, Hilde.
Hilde. Duiveltjes ook nog ?
Solness (blijft staan). Goedige duiveltjes en boosaardige duiveltjes. Blondharige duiveltjes en zwartharige. Als men
maar altijd wist of het de blonde zijn of de zwarte, die
iemand in hun macht hebben (hij loopt heen en weer).
Ja, dan was de zaak eenvoudig genoeg.
Hilde (zij volgt hem met de oogen). Of als men een heel
krachtig, van gezondheid overvloeiend geweten had.
Zoo, dat men durfde, wat men het liefst wilde."
Men ziet den strijd in den geest van Solness-Ibsen. Het
ideaal predikt hem het zuivere egoïsme, raar het valt hem
moeielijk zijn gewetensbezwaren te overwinnen. De moreele
gevoelingen leven nog altijd voort op den achtergrond van
zijn geest. Dat deze echter van speciaal-Christelijken aard zijn,.
is nog niet gebleken. Laat ik daarvoor een ander voorbeeld aanhalen.
In Nora representeert de heldin de zuivere zelfzucht, Ibsen's
ideaal, dat alleen oog heeft voor de plichten jegens zich zelf,.
voor wat men het liefst wil. Tegenover haar staat in sommige
opzichten mevrouw Linden, ook een spreekbuis van Ibsen,
zooals ook Ehrhard i) gedwongen is toe te geven. Mocht men
daarvan niet overtuigd zijn door de omstandigheid, dat zij
ons als een sympathieke persoonlijkheid wordt voorgesteld,
dan wijs ik er op, dat zij in het stuk de biecht-idée vertegenwoordigt. Zij dringt er herhaaldelijk bij Nora op aan, dat ze
i) Ik beroep mij in dergelijke gevallen hij voorkeur op Ehrhard, omdat hij
een groot bewonderaar en vereerder van Ibsen is en zijn oordeel dus allerminst
van partijdigheid ten nadeele van Ibsen verdacht kan worden. Hij is echter te
eerlijk en te verstandig om alle fouten van zijn held te willen goedpraten.

271

alles aan haar man zal opbiechten. En als dit niet baat,
grijpt zij zeer tyranniek in om hetzelfde resultaat te verkrijgen
dat door die biecht had moeten verkregen worden. Günther
nl., het is boven reeds vermeld, heeft een brief geschreven
aan Helmer, om hem de geheele geschiedenis van de schuldbekentenis te vertellen en om hem te dreigen met openbaarmaking, als hij hem zijn betrekking bij de bank niet laat
behouden. Onder den invloed van mevrouw Linden krijgt hij
berouw over zijn daad en wil dus aan Helmer den brief, die
nog ongeopend in de brievenbus ligt, terugvragen. Mevrouw
Linden echter vindt het wenschelijk, dat Helmer weet,. wat
zijn vrouw gedaan heeft, al is het dan niet door een biecht.
Ze bewerkt dus, dat Günther van dit plan afziet en besluit
later op den avond een brief aan Helmer te zenden, waarin
hij de schuldbekentenis terugzendt en tegelijk zijn berouw
betuigt over zijn handelwijze.
Er zijn dus naar ik meen, zeer afdoende redenen om te
zeggen : mevrouw Linden verdedigt de denkbeelden van Ibsen.
Welnu, in hetzelfde stuk, waarin de hoofdpersoon Nora,
die de denkbeelden van Ibsen verdedigt, opkomt voor het
zuivere egoïsme, voor de plichten jegens zich zelf, zooals de
euphemistische term luidt, in dat zelfde stuk komt mevrouw
Linden, die óók de denkbeelden van Ibsen verdedigt, op voor
de zelfverloochening en nog wel voor de zelfverloochening
om een gevallene op te richten, een zuiver christelijk idée,
maar een idée, dat niet zonder gevaar is voor de persoon,
die het in toepassing brengt en dat de evolutionistische moraal
daarom niet onvoorwaardelijk goedkeurt, evenmin als de gewone maatschappelijke moraal dit doet.
Günther is vroeger advokaat geweest. Hij was toen verloofd
met mevrouw Linden, maar deze verbrak hun engagement,
toen zij door een vermogend man ten huwelijk werd gevraagd.
Zij moest zorgen voor het onderhoud harer familie, een hulpeboze moeder en twee broertjes, en kon niet op Gunther
wachten, omdat diens vooruitzichten nog verre van schitterend
waren. Daardoor is Günther volgens zijn eigen verklaring
slecht geworden. Hij maakte zich schuldig aan valschheid in
geschrifte en bedierf daardoor zijn carrière. Sedert dien tijd
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voorziet hij in zijn onderhoud door allerlei kwade praktijken.
Hij is getrouwd geweest en heeft verscheiden kinderen, met
wie hij na den dood zijner vrouw alleen is overgebleven.
Ook mevrouw Linden is sedert drie jaren weduwe, maar
zonder kinderen, en weer even arm als voor haar huwelijk.
Ze klaagt er dus over, dat ze niemand heeft om voor te leven.
»Ik heb iemand noodig," zegt zij tot Günther, »voor wien
ik leven kan ; en uwe kinderen hebben een moeder noodig.
Wij beiden zijn noodzakelijk voor elkaar. Günther, ik geloof
dat gij in den grond een edel karakter hebt samen met
u waag ik alles."
En kort te voren had zij gezegd:
»Doeldet gij er zooeven niet op, dat gij met mij een ander
had kunnen worden? En zou dat ook thans nog niet kunnen
geschieden?"
Mevrouw Linden offert zich dus tweemaal op, eenmaal voor
haar moeder en beide broertjes en eenmaal voor Günther,
de laatste maal met het duidelijk uitgesproken doel den gevallen Günther weder tot een braaf mensch te maken. En
dat doet zij onder klaarblijkelijke goedkeuring' van Ibsen in
het zelfde stuk, waarin Nora, ook onder toejuiching van den
schrijver, haar man en kinderen in den steek laat, om de
»plichten jegens zich zelf" te vervullen.
Kan men duidelijker bewijs verlangen van den ouderlingen
strijd tusschen de moreele begrippen van Ibsen en van het
christelijk karakter der begrippen, die aan den éénen kant
staan? Mij dunkt, neen.
Ik zou aan dit ééne voorbeeld verscheidene andere kunnen
toevoegen, maar laat dit na èn omdat de beschikbare ruimte
in dit tijdschrift het niet toelaat èn omdat deze christelijke
begrippen ten opzichte der moraal in Ibsen's werken niet op
den voorgrond treden. Ze nemen er slechts een zeer bescheiden tweede plaats in ; de eerste wordt ingenomen door
-de anarchistische denkbeelden, anarchistisch in zoo verre als
ze iedere beheersching der oogenblikkelijke neigingen d.i. iedere
moraal ontkennen.
Dit zijn de denkbeelden zijner hoofdpersonen, van de personen, die in andere opzichten de meeste symphatie opwekken.
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En deze hoofdpersonen, vooral de vrouwen daaronder, bepalen
zich niet tot het uitspreken dezer denkbeelden ; neen, ze
brengen ze ook in praktijk.
Ik maakte boven reeds de opmerking, dat Ibsen deze denkbeelden gekegen heeft door zijn kennismaking met de wijsgeerige moraal, in het bizonder met het boek van Stirner.
Een zeer aardig argument daarvoor is het drama, getiteld
» Spoken."
De hoofdpersoon daarin is mevrouw Alving, een op leeftijd gekomen Nora, maar een Nora met een sterk moederlijk
instinkt. Ze is in haar jeugd verliefd geweest op dominee
Manders, maar op aandringen harer familie is zij getrouwd
met den vermogenden kamerheer Alving. Dit huwelijk was
ongelukkig. Alving dronk en schond herhaaldelijk de huwelijkstrouw. Het gevolg was, dat mevrouw Alving na een
huwelijk vtn nauwelijks een jaar de echtelijke woning verliet
en een toevlucht zocht in het huis van dominee Manders,
die zij nog altijd lief had. »Hier ben ik, neem mij 1 Met
deze woorden bood zij zich aan hem aan. Manders, hoewel
ook op haar verliefd, bedwong zich en antwoordde : »Vrouw,
ga naar huis, naar den man, met wien gij getrouwd zijt."
Hij noemt dit den zwaarsten strijd, dien hij ooit met zich zelf
gestreden en de grootste overwinning, die hij ooit op zich
zelf behaald heeft. Voor mevrouw Alving echter is het als
ze er achtentwintig jaar later met Manders over spreekt, » een
misdaad tegen hen beiden." Manders bereikte zijn doel;
mevrouw Alving keerde naar haar man terug en leefde tot
aan zijn dood toe, achttien jaar lang, met hem samen. Hun
huwelijk werd er echter niet gelukkiger op. De geboorte van
een zoon, Oswald, gaf slechts tijdelijk eenige verbetering.
Maar weldra keerde Alving tot zijn vroegere levenswijze terug.
Met groote moeite slechts en door uit de stad naar buiten
te verhuizen, gelukte het mevrouw Alving te bewerken, dat
ten minste het gerucht dezer levenswijze niet tot de menschen
in de omgeving en in de stad doordrong.
Eindelijk echter betrapt zij hem op een ongeoorloofde betrekking met haar dienstmeisje Johanna. Nu werd het haar
te sterk. Zij ontneemt haar man het bestuur over het huis
18
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en voert dit verder in zijn naam. Johanna trouwt met den
schrijnwerker Engstrand en krijgt na eenigen tijd met hem
getrouwd geweest te zijn een dochter, Regine, de vrucht van
haar verboden omgang met Alving. Deze dochter wordt
later door mevrouw de weduwe Alving in huis genomen en
opgevoed. Haar zoon Oswald had zij reeds voor dien tijd
van huis gezonden om te verhoeden, dat hij met den huiselijken toestand en met het gedrag van zijn vader bekend
werd. Zoo doende kreeg deze zijne geheele opvoeding buiten
huis. Later ging hij naar Parijs en verwierf daar als schilder
eenigen naam. Nu, tien jaar na den dood zijns vaders, is
hij op zes en twintig jarigen leeftijd voor onbepaalden tijd
teruggekomen, omdat een ziekte, die hij van zijn vader geërfd
heeft, hem allen arbeid onmogelijk maakt. Zijn moeder weet
bij den aanvang van het stuk nog niets van die ziekte.
In hare denkwijze is intusschen sedert den tijd, dat zij zich
door dominee Manders naar huis terug liet zenden, een groote
verandering gekomen. Liet zij zich toen door hem gezeggen,
omdat hij haar wees op haar plichten en een beroep deed
op haar plichtgevoel, thans is, zooals we reeds zagen, die
handelwijze van hem voor haar een misdaad tegen hen beiden.
Zij is, teruggekeerd zijnde in het huis van haar man, over die
plichten gaan nadenken, en heeft een aantal boeken gelezen,
wier titels alleen den onschuldigen Manders doen huiveren.
En zij is tot de conclusie gekomen, dat al die plichten erger
zijn dan dwaasheid en dat al die moreele gevoelingen, naar
welke ze luisterde, toen ze op aansporen van Manders naar
het huis van haar man terugkeerde, niet anders zijn dan
spoken, die een mensch schrik aanjagen en beheerschen, maar
die zij met inspanning van alle krachten wil trachten te overwinnen en waarvan zij er in den korten tijd, die het stuk
duurt, ook werkelijk een paar overwint. Maar laat ik haar
zelf het woord geven. In een gesprek met dominee Manders
over die verandering in hare denkwijze spreekt zij aldus:
Mevr. Alving : Nu zult gij hooren, hoe ik het meen ! Ik
ben vreesachtig en schuw, omdat in mij iets van dat
spookachtige steekt, waarvan ik mij nooit volkomen vrij
kan maken.
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Manders : Hoe noemdet ge het ?
Meur. Alving : Spookachtig. Toen ik Regine en Oswald
daar binnen hoorde i), was het mij, alsof ik spoken voor
mij zag. Maar ik geloof bijna, dominee Manders, dat
wij allen spoken zijn. Het is niet alleen datgene, wat
wij van vader en moeder geërfd hebben, dat in ons
rondwaart. Het zijn allerhande oude, doode meeningen
en alle mogelijk oud geloof en dergelijke dingen. Het
leeft niet in ons ; maar het steekt in ons en wij kunnen
er ons niet vrij van maken. Als ik maar een krant in
mijn hand neem om daaruit te lezen, dan is het mij al,
alsof ik tusschen de regels de spoken rond zie sluipen.
In het heele land moeten spoken leven. Het is mij als
moesten zij zoo talrijk zijn als de zandkorrels aan zee.
En dan zijn wij allen met elkaar zoo godsjammerlijk
lichtschuw."
Men ziet het, mevrouw Alving gebruikt het woord spoken
in dezelfde beteekenis als Stirner 2). Ook als het verderop
in het stuk voorkomt, heeft het denzelfden zin. Zoo zegt
mevr. Alving van zichzelf, dat zij »rondgaat strijdend met
zichtbare en onzichtbare spoken". En als zij met Oswald
spreekt over zijn vader en hij zegt, geen liefde voor dezen
te voelen, omdat hij hem niet gekend heeft, leidt dit tot het
volgende gesprek :
Mevr. Alving. Het is ontzettend dat te denken ! Zou een
kind in weerwil hiervan geen liefde voor zijn vader hebben?
Oswald. Wanneer een kind zijn vader voor niets dankbaar
behoeft te zijn ? Als het hem in het geheel niet gekend
heeft ? Houdt gij werkelijk nog aan dat oude bijgeloof
vast, gij, die toch anders zoo verlicht zijt?
Mevr. Alving . En dat zou slechts bijgeloof zijn —!
Oswald. Ja, dat moet gij toch inzien, moeder. Dit is 66k
een van die meeningen, die in de wereld in omloop
gebracht worden en dan —
Mevr. Alving (hevig aangedaan). Spoken!
-

-

1) Dit ziet op een door mevrouw Alving en dominee Manders toevallig gehoord tooneel tusschen Oswald en Regine, waarop ik zoo aanstonds terug kom.
2) Men zie van mijn artikel in het vorige nummer van dit tijdschrift pag.22 vlg.
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Oswald (hij loopt heen en weer). Ja, men kan ze werkelijk
spoken noemen!
En bovendien ; zooals Stirner spoken ziet in alle hoeken,
evenzoo zegt mevrouw Alving, dat het heele land vol is van
spoken zoo talrijk als de zandkorrels der zee.
Dit zou voldoende zijn om bekendheid met en invloed van
Stirner's boek bij Ibsen waarschijnlijk te maken. Maar er is
meer. De gedachten van Ibsen zijn klaarblijkelijk vervuld
van het woord spoken. Hij geeft daarom in de eerste plaats
aan het geheele stuk dien titel. En in de tweede plaats is
hij zoo begeerig het woord te gebruiken, dat hij zijn zelf beheersching verliest en het de eerste keer verkeerd gebruikt.
Het is in het reeds genoemde tooneel tusschen Oswald en
Regine. Mevrouw Alving en dominee Manders zitten in de
salon. Oswald is naar de daaraan grenzende eetkamer gegaan
om Regine te helpen de flesschen port te ontkurken. Hij liet
weggaande de deur half open staan. Men hoort in de eetkamer
het geluid van een vallenden stoel en tegelijker tijd
Begine's stem (scherp maar fluisterend). Oswald, maar Oswald!
Zijt ge gek ? Laat mij los ? ... .
Mevr. Alving ( verschrikt). Spoken ! Het paar uit de serre
waart weer rond. (Daar n.l. heeft de scène tusschen haar
man en haar dienstmeisje Johanna plaats gehad).
Spoken kan hier niets anders beteekenen dan de schimmen
van Alving en Johanna, zooals mevrouw Alving dan ook
uitdrukkelijk zegt, terwijl er op alle overige plaatsen over
geërfde en traditioneele gevoelingen mee bedoeld worden;
maar Ibsen was zoo vol ongeduld zijn woord te pas te brengen,
dat hij niet kon wachten tot de geschikte tijd. Bij de eerste de
beste gelegenheid, waarbij het voegzaam gebruikt kon worden,
komt het er bijna automatisch uit, al is het dan ook in een
geheel andere beteekenis dan die, welke het in het geheele
overige stuk heeft en welke het volgens den samenhang
daarin moet hebben.
Ook in andere werken van Ibsen komt dit spookidee herhaaldelijk voor den dag. Slechts één versje wil ik nog vermelden
om den algemeenen vorm, die het idee daarin heeft aangenomen. Het staat in een slechte Duitsche vertaling als motto
-
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voor de uitgave van Ibsen's gedichten in de Universalbibliothek en heeft den volgenden inhoud:
»Leven is een strijd met het spook in de gewelven van
hart en hoofd ; dichten wil zeggen rechtsdag houden over
zichzelf."
Voegt men bij dit alles nog de overeenstemming van Stirners denkbeelden met die van Ibsen, de overeenstemming ten
minste met die denkbeelden van Ibsen, welke door zijn hoofdpersoon geleerd worden, dan kan aan het feit, dat Ibsen het
boek van Stirner gekend heeft en den invloed, misschien wel
een zeer grooten invloed daarvan heeft ondervonden, niet
langer getwijfeld worden. Ik zal daarover dus niet verder
spreken, maar ga over tot deze denkbeelden zelf.
Wij hebben ze in hoofdzaak en bij een paar personen reeds
leeren kennen als . zuiver egoïstisch en als gekant tegen iederen
band en iederen regel, die toch volgens de evolutionistische
moraal door elk samenleven in een maatschappij worden geeischt. Van een paar dier hoofdpersonen slechts zal ik ze
nog iets meer in onderdeelen bespreken, terwijl ik overigens
mijn taak zal beperken tot de aanwijzing van hun bestaan.
Ik wend mij weder in de eerste plaats tot Nora, de heldin,
van wie wij reeds zooveel geleerd hebben.
Het stuk speelt onmiddellijk voor Kerstmis en Helmer
aanvaardt zijn nieuwe betrekking met Nieuwjaar. Het duurt
dus nog ruim een vierendeeljaars voor het eerste kwartaal
van het nieuwe, groote traktement wordt ontvangen. Nora
heeft echter geld noodig om Gunther tevreden te stellen en
stelt aan haar man voor het te leenen.
» Helmmaer. Nora ! (Gaat op haar toe en trekt haar schertsend
aan de ooren). Gaat uw lichtzinnigheid er weer met u
van door ? Verondersteld, dat ik vandaag duizend mark
leende en gij die gedurende de Kerstweek aan den man
bracht, en ik kreeg op Oudejaarsavond een dakpan op
mijn hoofd, en lag dan —
Nora. (haar hand op zijn mond leggend). Foei ! Hoe kunt
ge z66 leelijk praten!
Helmer. Ja, verondersteld, dat er zoo iets gebeurde
wat dan ?
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Nora. Als er zulk een ongeluk gebeurde, zou het mij
volkomen onverschillig zijn, of ik schulden had of niet.
Helmer. Maar de menschen, van wie ik geleend had?
Nora. Die ? Wie bekommert zich om hen ? Het zin immers
vreemden."
Eerlijkheid dus is iets waarom men zich niet behoeft te
bekommeren, het is een van de spoken, die men met inspanning van alle krachten moet trachten te verjagen.
Men lette nog op hetgeen er door deze woorden van Nora
te verstaan wordt gegeven. Voor menschen, voor welke men
genegenheid voelt, kan men iets over hebben, immers daardoor vermeerdert men zijn eigen genot, maar voor vreemden?
Wat kunnen mij vreemden schelen ? Tegenover hen voel ik
mij tot niets verplicht.
In volkomen overeenstemming hiermede is, hetgeen ze
later tot mevrouw Linden zegt. Deze heeft van Nora gehoord, dat ze geld geleend heeft voor de reis van Helmer
en vermoedt, dat het geleend is van Dr. Rank, een huisvriend
der Helmers, die dagelijks bij hen aan huis komt. Nora
echter wijst dit vermoeden met verontwaardiging van zich af.
»Nora. Hebt ge uw verstand verloren ? Dat gelooft ge?
Een huisvriend, die dagelijks bij ons komt ! Welk een
verschrikkelijk pijnlijke verhouding zou dat zijn !"
Geheel aan haar karakter getrouw blijft Nora ook, als ze
Gunther, die haar vraagt, of ze dan bij het zetten der valsche
handteekening niet bedacht, dat dit een bedrog tegen hem
was, antwoordt : » Daarop kon ik niet letten. Om u bekommer ik mij heelemaal niet. Ik kon u niet uitstaan wegens
al de hardvochtige zwarigheden, die gij maaktet, ofschoon gij
wist, hoe slecht mijn man er aan toe was."
Haar egoïsme gaat hier zelfs nog een stap verder. Het is
haar niet alleen volkomen onverschillig of ze haar verplichtingen tegenover anderen al of niet vervult, maar ze is er
zelfs ten hoogste gebelgd over, wanneer niet ieder elk oogenblik gereed is om aan haar wenschen te voldoen.
Al deze trekjes dienen, dunkt mij, tot bevestiging van de
bewering, dat Nora, die uit geraaktheid haar man en haar
kinderen, die ze zoo hartelijk heet lief te hebben, verlaat om

2 79

de plichten jegens zich zelf te vervullen, d. i. om te voldoen
aan haar oogenblikkelijken toorn tegen Helmer, dat Nora,
zeg ik, een vertegenwoordigster is van dat onbeteugelde
egoïsme, dat zich tegen iederen regel, ieder zedelijk voorschrift verzet en alleen streeft naar de voldoening aan eigen
oogenblikkelijke behoeften en eigen oogenblikkelijke neigingen.
Mevrouw Alving, de hoofdpersoon in Spoken, een veel
respectabeler figuur trouwens dan Nora, heeft zich, zooals we
boven zagen, tot taak gesteld al die overgeleverde zedelijke
gevoelingen, al die spoken, die ze overal ziet rondwaren, te
overwinnen. Het gelukt haar dan ook inderdaad in den loop
van het stuk over een paar daarvan te zegevieren. Het eene
is het denkbeeld, dat een kind, ook als het zijn vader voor
niets dankbaar behoeft te wezen, als het hem in het geheel
niet gekend heeft, toch liefde en eerbied voor dien vader
moet hebben. Van dit denkbeeld wordt ze, zooals wij boven
zagen, door haar zoon Oswald teruggebracht. Het andere is
haar tegenzin tegen een huwelijk tusschen nauwe familiebetrekkingen. Oswald nl. meent, dat een verbinding met Regine,
zijn halve zuster, hem kan redden, hem het levensgenot kan
geven dat hij noodig heeft en hoewel een - zoodanige verbintenis zijn moeder eerst tegen de borst stuit, heeft zij er later
niet tegen, dat hij Regine hetzij tot zijn vrouw, hetzij tot zijn
maitresse maakt.
Veel belangrijker echter dan dit verzet tegen enkele onderdeelen der maatschappelijke moraal, zijn haar algemeene uitspraken in haar gesprekken met dominee Manders. Ik vermeld
er slechts één.
»Ach ja," roept zij uit, »orde en wet! Menigmaal geloof
ik bijna, dat deze twee de oorzaak zijn van alle ongeluk hier
op aarde."
Zuiver anarchisme, men zal het moeten toestemmen.
Men zou kunnen vragen, waarom zij het dan zoo hoog
opnam, dat haar man zich niet aan orde en wet stoorde, dat
hij zijn plichten jegens vrouw en kind verwaarloosde en zich
als hij er lust in had, bedronk of met andere vrouwen afgaf.
Dat op deze vraag geen antwoord gegeven wordt, behoeft
ons echter niet te verwonderen. Consequentie immers kunnen
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we van Ibsen niet verwachten, wanneer onze beschouwingen
over de verschillende bronnen, waaruit hij zijn denkbeelden
geput heeft, juist zijn.
Een ander zeer frappant voorbeeld van die inconsequentie
vinden we in hetzelfde stuk bij dezelfde persoon. Mevrouw
Alving wil Regine doen trouwen met haar halven broeder
Oswald, hoewel deze een ernstige kwaal heeft, alleen om de
voldoening te geven aan diens begeerte naar genot. Regine
echter bedankt daar hartelijk voor, niet omdat ze bezwaar
heeft tegen een verbintenis met haar broeder, maar omdat
ze niet verbonden wil zijn aan een zieken man.
»Een arm meisje," zegt zij, »moet profiteeren van haar
jeugd. Ik heb ook begeerte naar genot in mij, mevrouw !"
En het antwoord luidt : » za, helaas !"
In Rosmersholm is Rebecca West de heldin. Zij is door
bemiddeling van Dr. Kroll in het huis van Rosmer gekomen
als juffrouw van gezelschap zijner vrouw Beate, een zuster
van Kroll. Volgens haar eigen verklaring kwam zij op Rosmersholm om haar fortuin te zoeken. Daar zijnde werd zij
bevangen door een wilde onbedwingbare begeerte naar Rosmer.
De middelen, die zij aanwendde om die wilde begeerte te
bevredigen, zijn wel eenigszins zonderling. Gewoonlijk grijpt
zulk een begeerte naar middelen, die meer direct tot het doel
leiden. Maar dit daargelaten. Rebecca begreep, dat aan die
begeerte niet voldaan zou worden, zoolang Beate leefde. Ze
maakte deze daarom wijs, dat ze haar plichten als vrouw niet
vervulde, omdat ze geen kinderen ter wereld bracht, dat
' Rosmer door die kinderloosheid zeer ongelukkig was ; vervolgens, dat hij verliefd was op haar, Rebecca, en dat er een
ongeoorloofde verstandhouding tusschen hen bestond ; en eindelij k, dat zij zwanger was en er weldra een kind van Rosmer
zou geboren worden. Dit alles met het bedoelde gevolg, dat
Beate zich van het leven berooft om Rosmer in staat te stellen met Rebekka te trouwen.
Maar er waren op Rosmersholm spoken rond ; ze werden
er gezien als witte paarden ; het zijn de oude tradities van
de familie Rosmer, al die denkbeelden over plicht en zedelijkheid, welke in deze familie voortdurend van vader op zoon
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zijn overgegaan. In haar onafgebroken vertrouwelijken omgang
met Rosmer, (omdat zij na den dood zijner vrouw zijn huishouding bestuurt) wordt Rebecca ten slotte door deze spoken
overwonnen, zoodat zij zich, toen Rosmer haar anderhalf jaar
na Beates dood ten huwelijk vraagt, niet langer waardig acht
zijn vrouw te worden. Er volgt een volledige biecht en het
slot is de offerdood van Rebecca en van Rosmer, die haar
ook in den dood niet verlaten wil. Te zamen maken zij een
einde aan hun leven.
Het stuk is wel geschikt den meest aandachtigen lezer een
oogenblik in verwarring te brengen.
De persoon van Rebecca is den dichter klaarblijkelijk in
de hoogste mate sympathiek. Haar meerderheid tegenover
alle andere personen in het stuk komt duidelijk uit. Naar afkeuring van of antipathie jegens haar gedrag zoekt men te
vergeefs. Dat dit bij den subjectieven Ibsen geen gevolg is
van objectiviteit, behoeft geen betoog. Zij zelf doet niet anders
dan zich beklagen over de verandering, die in haar heeft
plaats gehad.
»Ik geloof", zegt zij in haar biecht tot Rosmer, »dat ik
alles zou hebben doorgezet, wat het ook geweest ware boen.
Want toen had ik nog mijn moedigen, vrijgeboren wil".
En iets later, als hij haar vraagt naar de verklaring van
haar weigering zijn vrouw te worden.
»Rebecca. Toen schreeuwde ik het uit van vertwijfeling,
omdat Rosmersholm mij krachteloos gemaakt heeft. Hier
is mijn eigen, moedige wil verzwakt en gebroken ! Voor
mij is de tijd voorbij, dat ik zelfs het uiterste zou gewaagd
hebben. Ik heb de geschiktheid verloren om te kunnen
handelen, Rosmer".
Rosmer wil nog meer weten en vraagt naar de verklaring
van haar blijdschap het eerste oogenblik, nadat hij haar gevraagd had, en van haar weigering daarna.
»Rebecca. Eén oogenblik, ja, was ik blij. Ik vergat mij zelf.
Want het was mijn vroegere onverschrokken wil, die zich
weder vrij maken wilde. Maar hij heeft thans geen kracht
meer geen duurzame kracht.
Rosmer. Hoe verklaart gij, wat u overkomen is?
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Rebecca. Het is de levensbeschouwing van het geslacht der
Rosmers of eigenlijk uw levensbeschouwing die
mijn wil besmet heeft.
Rosmer. Besmet ?
Rebecca. En hem ziek heeft gemaakt. Hem gemaakt heeft
tot een slaaf door wetten, die vroeger niet voor hem
golden. Gij en het samenleven met u hebben mijn gezindheid geadelt
Rosmer. 0, als ik dat werkelijk mocht gelooven !
Rebecca. Gij kunt het gerust gelooven. De levensbeschouwing
van de Rosmers adelt. Maar (haar hoofd schuddend) maar -- maar
Rosmer. Maar — ? Verder?
Rebecca. maar zij doodt het geluk".
Men vatte adelen slechts niet op als een lof. Dan is, geloof
ik, alles duidelijk.
»Rosmersholm" is een jammerklacht van den dichter, een
jammerklacht over het feit, dat een zoo volmaakte persoon
als Rebecca, te gronde gaat, wanneer ze in botsing komt
met die traditioneele denkbeelden, welke men gewoon is moreele te noemen; Rebecca, een persoon zoo volmaakt, dat ze
zelfs geen eerbied heeft voor het leven van haar evenmensch,
als dit een hinderpaal is voor de vervulling harer begeerten.
Een eigenaardige omstandigheid bevestigt deze opvatting.
Ehrhard i) weet ons te vertellen, dat Ibsen zichzelf in
Rosmersholm een rol gegeven heeft. Hij treedt er op als Ulrik
Brendel, een verloopen individu met groote talenten, die eindigt met zichzelf van het leven te berooven.
Ibsen laat Rosmer van hem zeggen : »In ieder geval heeft
»hij den moed gehad het leven naar zijn eigen zin te leven.
»Dit is, dunkt mij, ook geen kleinigheid".
In ieder geval dus is Brendel, zoo niet Ibsen zelf, dan toch
een representant van Ibsens denkbeelden en ook hij gaat te
gronde in zijn strijd met de werkelijkheid en maakt zich van
kant evenals Rebecca.
1 ) Pag. 414. Ehrhard spreekt met zooveel zekerheid, dat men gaat denken
aan mededeelingen van Ibsen zelf.
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Wij zien dus, dat Ibsen zonder zijn denkbeelden te hebben
veranderd, aan hun zegepraal in den strijd des levens is gaan
wanhopen.
Hoe hij tot die wanhoop kwam, is niet moeielijk te begrijpen.
De opvoering en de uitgave van »Spoken" hadden in
Noorwegen een storm van verontwaardiging doen opsteken;
van alle kanten werd Ibsen met de grootste heftigheid en
verbittering aangevallen. Hij antwoordde op die aanvallen
met een nieuw tooneelstuk »een vijand des volks," een woest
stuk zonder eenige zelfbeheersching, een »publiek ik veracht
u met groote innigheid," dat door Ibsen zijn aanvallers in het
gezicht werd geslingerd. Het schijnt dat de spanning, waarvan dit stuk getuigt, voor Ibsens hoofd te sterk geweest is.
Ze werd tenminste gevolgd door een geweldige reactie, door
een gevoel van volslagen machteloosheid. Onder den invloed
van dit gevoel werd het eerstvolgende drama van Ibsen »de
wilde eend" tot een bittere parodie van al zijn geliefkoosde
leerstellingen. Bij het schrijven van »Rosmersholm" was hij
weder voor een groot gedeelte tot zich zelf gekomen ; immers
hierin werden zijn leerstellingen weer verdedigd, en wel verdedigd door een krachtige persoonlijkheid, en niet meer geparodieerd. Maar de schok, dien hij had gekregen, heeft nog
genoeg kracht om te verhinderen, dat die denkbeelden in dit
stuk zegevieren ; ze worden er overwonnen door de gehate
traditioneele moraal en hun aanhangers en verdedigers gaan
in den strijd daarbij te gronde.
In »de vrouw van de zee," het stuk, dat op Rosmersholm
volgde, is Ibsen weer geheel zich zelf geworden. De hoofdpersoon daarin, Ellida, heeft in haar jeugd een lichtzinnig engagement gesloten met den tweeden stuurman van een schip,
dat tijdelijk lag bij de woonplaats van haar vader. Na het
vertrek van haar verloofde echter was zij tot het inzicht harer
lichtzinnigheid gekomen en den eersten brief den besten, dien
zij van hem ontving, had zij beantwoord met een schrijven,
waarin zij volledig met hem brak. Uit daarna van hem ontvangen brieven evenwel bleek, dat hij niet van haar had
afgezien. Niettemin was Ellida, niet uit liefde, maar om voor
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haar toekomst te zorgen, getrouwd met Dr. Wangel, dien
ze echter in hun huwelijk had liefgekregen. Gedurende den
loop van het stuk nu komt haar vroegere verloofde, tien jaar
na zijn vertrek, terug en eischt, dat zij haar man zal verlaten
en hem volgen. Ellida zou dit gedaan hebben in weerwil
van den tegenstand van Wangel, indien deze niet op het
laatste oogenblik zijn tegenstand had opgegeven en haar vrijheid had gelaten met den vreemdeling (zoo wordt hij voortdurend genoemd) mee te trekken. Daardoor, naar het heet,
in staat gesteld tot een werkelijk vrije keuze besluit zij bij haar
man te blijven en den vreemdeling alleen te laten weggaan.
Dat hier van een tegenstelling tusschen een vrije en onvrije
keus geen sprake is, blijkt duidelijk. Toen Ellida Dr. Wangel
tot man nam was ze even vrij als nu en nu is ze door de zorg
voor haar toekomst even gebonden als toen. Wanneer dan ook
het geheele vrij dwaze stuk iets beteekent is het dit, dat een
vrouw zich door de verbindtenis met een man slechts dan
eenigszins gebonden voelt, als zij die verbindtenis uit neiging
en niet uit berekening heeft aangegaan. Een anarchisme dus
niet zoo onbeperkt als in Nora, Spoken en Rosmersholm.
Maar waarschijnlijk zal het wel iets anders moeten beteekenen. Erwordt ten minste een symbolische, uitlegging
van gegeven. Volgens deze vindt men in -dit stuk het allermerkwaardigste verschijnsel van een symbool in de tweede
macht. De vreemdeling nl. moet de zee voorstellen en de
zee is een symbool van de vrijheid, zoodat de eisch van den
vreemdeling aan Ellida om haar man te verlaten en hem te
volgen beteekent, dat Ellida lust gevoelt uit het huis van
haar vader weg te loopen, zonder dat ze daarvoor een enkele
reden heeft. Ze blijft ten slotte alleen, omdat haar man zegt:
welnu, als u lust heeft heen te gaan, ga dan, ik zal u niet
weerhouden.
Het middel is zeker zeer eenvoudig, maar men zal mij
toestemmen, dat het drama door deze symbolische uitlegging
niet minder dwaas wordt, al moge door haar van grooter
overeenstemming blijken met het onbeperkte anarchisme der
vorige stukken. Ik wil er echter niet langer bij stilstaan. Het
was er mij slechts om te doen de aandacht te vestigen op
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het feit, dat het gevoel van onmacht tegenover de maatschappelijke moraal in dit stuk bij Ibsen verdwenen is.
Nog beter komt dit uit in Hedda Gabler, het voorlaatste
van Ibsens drama's. De heldin daarin, naar wie het genoemd
is, is een persoon naar Ibsens hart. Gemoedsbezwaren kent
ze niet en al haar daden worden bestuurd door de neigingen
van het oogenblik ; geen enkele moreele neiging tempert haar
egoïsme. Voor Ibsen echter is aan haar één on-sympathieke
kant. Ze is buitengewoon bevreesd voor wat de menschen
zeggen. Vandaar dat ze als niet volkomen sympathiek wordt
voorgesteld. En deze vrees voor het oordeel der menschen,
dit motief voor een gedrag in overeenstemming met de maatschappelijke moraal, wordt de oorzaak van haar ondergang.
Zij heeft aan Ejlert Lövborg, dezelfde persoon als Ulrik
Brendel in Rosmersholm, een der beide van haar vader geerfde pistolen gegeven om zich van kant te maken. Hij doet
dit, evenwel niet zooals Hedda gewild had : met schoonheid,
maar in een publiek huis. De omstandigheden, waaronder
deze zelfmoord heeft plaats gehad, geven aanleiding tot een
gerechtelijk onderzoek en daarbij herkent Brack, een rechterlijk ambtenaar, die bij Hedda Gabler aan huis komt en die
haar heeft voorgesteld hun verhouding tot een meer intieme
te maken, het pistool. Hij zelf vertelt haar dit onmiddellijk
en maakt toespelingen op den prijs, waarvoor ze zijn zwijgen
kan koopen. Zij met haar karakter staat dus voor de keus
om óf verder in de macht van Brack te zijn df een publiek
schandaaltje van zeer weinig gewicht te trotseeren. Ze onttrekt
zich aan de noodzakelijkheid die keus te doen door het pistool,
dat haar gebleven was, te gebruiken om zich van het leven
te berooven.
Over het laatste van Ibsen's drama's, »Bouwmeester Solness,"
heb ik reeds vrij uitvoerig gesproken, uitvoerig genoeg in
ieder geval om te doen zien, dat ook daarin door de hoofdpersonen het zuivere egoïsme verdedigd en de maatschappelijke moraal bestreden wordt. Solness moge een wijfelaar zijn,
evenals Ibsen zelf, en wèl alles doen waartoe hij lust gevoelt,
maar aarzelend en zéé, dat hij na de daad door gewetenswroeging geplaagd wordt ; de raad, dien Hilde Wangel, het
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ideaal, hem geeft, is duidelijk genoeg : Zorg, dat gij een
robust, een van gezondheid overvloeiend geweten hebt, zoodat
gij doen durft, wat gij het liefst wilt.
En Solness is geneigd dien raad op te volgen. Hij beklaagt
er zich slechts over, dat hij evenals de meeste andere menschen zoo zwak is, en vol bewondering ziet hij op naar de
oude Noorsche zeekoningen, die naar vreemde landen zeilden
en plunderden en huizen in brand staken en mannen dood
sloegen en vrouwen gevangen namen en bij zich hielden en
op de schepen met zich namen en zich als de ergste duivels
tegenover haar gedroegen.
»Ja, ziet ge, die kerels hadden een robust geweten ! Als ze
dan weer te huis kwamen, konden ze vreten en zuipen, alsof
er niets gebeurd was. En vroolijk als kinderen waren ze
ook nog."
Dat is zeker voor iemand, die de leer van Ibsen is toegedaan, zeer bewonderens- en benijdenswaard, maar menschen
met een normaal ontwikkeld zedelijk gevoel noemen dergelijke
dingen afschuwelijk.
De conclusie, die men uit dergelijke uitlatingen trekt, omtrent Ibsen zelf, kan dunkt mij geen andere zijn dan deze:

Hij wenscht zich te gedragen naar de voorschriften van
Hilde's egoïsme, maar is daartoe soms niet in staat, soms
wordt hij na een gedrag in overeenstemming daarmede geplaagd door gewetenswroeging. Het is hetzelfde, wat ik
boven met andere woorden gezegd heb. Het denken van
Ibsen wordt beheerscht door de leer van Stirner, maar hij
heeft zijn voelen daarmede niet in overeenstemming kunnen
brengen. Op den diepsten grond van zijn hart leven de
gevoelingen der Christelijke en zelfs die der zoo verafschuwde
maatschappelijke moraal nog voort en aan haar invloed kan
hij zich niet onttrekken.
Men kan dus niet van Ibsen zeggen, dat het zedelijk gevoel
bij hem ontbreekt, zooals ik in mijn vorig artikel van Stirner
meende te mogen beweren, op grond van de inderdaad groote
consequentie, waarmede deze aan zijn egoïstische grondgedachte trouw blijft. Neen, -het zedelijk gevoel komt bij hem
herhaaldelijk aan den dag, maar het wordt geheel naar den
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achtergrond gedrongen door het egoïsme, het anarchisme in
de moraal, dat door zijn hoofdpersonen gepredikt wordt. Dit,
meen ik, blijkt duidelijk uit al de boven aangehaalde voorbeelden. En uit dit feit mag men concludeeren tot de zwakheid van dat gevoel in den geest van Ibsen.
Wanneer nu een persoon, bij wie dit zoo is, als zedeleeraar
optreedt, dan is het werkelijk bedroevend te moeten constateeren, dat zulk een persoon, een zwakhoofd bovendien, die,
zonder aarzelen en zonder het te bemerken waarschijnlijk, de
grootste inconsequenties vlak naast elkaar zet, dat zulk een
persoon, zeg ik, door een groot aantal geestdriftige volgelingen en bewonderaars gevierd wordt, niet als een talentvol
dramaturg, hetgeen hij is, maar als een der groote geesten
van den tegenwoordigen tijd, als een voortreffelijk leeraar van
zedelijkheid, naar wiens leeringen het een ieder past met
aandacht en eerbied te luisteren. Dit wijst op een zekere
mate van demoralisatie, van degeneratie zelfs, als men wil,
die men niet anders kan beschouwen dan als een zeer bedenkelijk verschijnsel voor onzen tijd.
Ten slotte nog een paar opmerkingen.
In mijn vorig artikel wees ik er op, dat ons tegenwoordig
anarchisme van de daad volgens zijn eigen uitlatingen de
sympathie van Stirner zou gehad hebben. Dat het de sympathie van Ibsen heeft kan men à priori onderstellen. Als
bewijs wil ik slechts een gedeelte aanhalen van een versje
gericht aan een vriend, een revolutionair redenaar. Het is
van den volgenden inhoud:
»Van de revoluties ken ik er slechts één, die niet spoedig
tot een karrikatuur werd misvormd. Ze heeft de glorie van
den ouderdom voor op de latere ; ik bedoel natuurlijk de
zondvloed. Maar reeds toen werd de duivel bedrogen, omdat
Noach in de ark er zich doorheen gelogen heeft. Wat zoudt
ge er van zeggen, wanneer wij, als kenners, een betere
maakten : — daartoe zijn redenaars en mannen noodig. Gij
zorgt voor het water, hoe luid men ook moge snorken (1),
en ik leg een torpedo onder de ark"
Volgens Nordau en Ehrhard beide vindt men meer dergelijke uitingen in de brieven van Ibsen afgedrukt door Brandes
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in de tweede of derde uitgaaf van zijn » Moderne Geister,"
Het is mij niet mogen gelukken dit boek in handen te krijgen i) ; ik onthoud me daarom van aanhalingen, voor wier
juistheid ik niet zou kunnen instaan. Het bovenstaande fragment is trouwens voldoende.
Geheel in overeenstemming hiermede is Ibsens oppositie
tegen de maatschappelijke moraal. Wij hebben gezien, dat
hij vooral deze met de meeste verbittering aanvalt. De wijze,
waarop hij dit doet is echt anarchistisch en volkomen in
overeenstemming met Stirners methode en het door Stirner
geleerde egoïsme. Wij zagen, om de woorden van zijn uitgever te gebruiken, dat er voor Stirner door het wegvallen
der bovennatuurlijke moraal geen aan het leven vijandig ledig
ontstaat. Zoo is het voor Ibsen met de maatschappelijke
moraal, met de in onze maatschappij vrij algemeen aangenomen regels en voorschriften van zedelijkheid. Hij wil deze
eenvoudig opruimen zonder er iets voor in de plaats te
stellen en komt daardoor in tegenstelling met wat ik evolutionistische moraal genoemd heb. Ook deze erkent gaarne, dat
de gangbare maatschappelijke moraal in vele opzichten herziening
noodig heeft. Ze beweert zelfs, dat dit altijd zoo geweest is
en nooit anders zal worden, omdat een volstrekt onveranderlijke
maatschappij onbestaanbaar is en dus ook de eischen der
maatschappij d. i. de moraal, steeds zal veranderen. Ze geeft
zelfs toe, dat die behoefte aan herziening in onzen tijd grooter
is dan ooit te voren, door de gewichtige, snel op elkander
volgende veranderingen, die in den loop dezer eeuw in de
Europeesche maatschappij hebben plaats gehad en nog voortdurend plaats hebben. Zij is dus van oordeel, dat in onzen
tijd de meeningen omtrent moraal, die ik in mijn artikel in
de vorige aflevering van dit tijdschrift 2) de meeningen der
toekomst genoemd heb, buitengewoon talrijk zullen zijn. Maar
zij meent tevens, dat deze meeningen der toekomst slechts
dan als zoodanig erkend kunnen worden, slechts dàn zullen
1) Het is uitverkocht, was in de voor mij toegankelijke bibliotheken niet
aanwezig en werd op een advertentie in een Duitsche courant van den boekhandel niet aangeboden.
2) Men zie van dat artikel pag. 8 en 9.
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en moeten leiden tot wijziging der thans in de maatschappij
heerschende meeningen over moraal, wanneer zij, hetzij door
ondervinding, hetzij door redeneering b lijken te zijn gevolgen,.
zooals ik het uitdrukte, óf van een betere uitwerking der
fundamenteele eischen van de maatschappij, óf van een ,beter
inzicht in die eischen, of van het beter begrijpender richting,.
waarin die maatschappij bezig is zich te ontwikkelen. Aan den
anderen kant evenwel is de evolutionist overtuigd, dat de thans.
heerschende maatschappelijke moraal op dezelfde wijze ontstaan
is als de bovengenoemde meeningen der toekomst ; dat zij denzelfden strijd om het bestaan gevoerd heeft, welken deze nog
moeten voeren ; dat zij alleen kan veranderen doordat óf de
menschen, óf de maatschappij, bf beiden te gelijk veranderen;
en dat zij dus, omdat hetgeen van menschen en maatschappij
blijft, zooals het was, steeds meer en vooral steeds fundamenteeler is dan hetgeen verandert, voor het grootste en gewichtigste deel onveranderd zal blijven en slechts voor een kleiner
en minder gewichtig gedeelte vervangen zal worden door de
meeningen der toekomst.
Om twee redenen dus bestrijdt de evolutionistische moraal
de stellingen van Ibsen.
Ten eerste omdat het louter ontkenningen zijn en te zamen
de ontkenning der maatschappelijke moraal in haar geheel..
Ja, men kan het nog sterker zeggen ; daar volkomen egoïsme,
handelen volgens iedere opkomende neiging alle moraal buitensluit, zijn zij een ontkenning van iedere moraal.
En ten tweede, omdat deze stellingen, ook als men ze als
negaties van gedeelten der maatschappelijke moraal kan beschouwen, niet voldoen aan de eischen, welke de evolutionistische moraal aan iedere nieuwe meening, die natuurlijk
ook een bloote tegenspraak tegen een andere meening kan
zijn, meent te moeten stellen.
Volkomen vrijheid der vrouwen b. v. (ik noem slechts één
van Ibsens meest op den voorgrond tredende stellingen) om
man en kinderen te verlaten, noodra ze daar lust toe gevoelen,
is in strijd met de eischen van iedere maatschappij. En
evenzoo is het met de afwezigheid van alle orde en wet, het
ideaal van mevrouw Alving.
i9
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Inderdaad ; ieder evolutionist, ieder die overtuigd is van
de vele groote gebreken der tegenwoordig heerschende maat
schappelijke moraal, ieder die wil meewgrken tot de verbetering dezer gebreken, moet menschen als Ibsen als zijn gevaarlijkste vijanden beschouwen. Niet omdat velen deze meeningen
zullen aannemen en er hun gedrag naar zullen regelen. Dat
doen slechts zij, wier zedelijk gevoel zwak is of geheel ontbreekt. En het nadeel, dat dezen een theorie hebben, die
met hun voelen overeenstemt, de invloed, die zulk een theorie
op hun daden uitoefent, is niet zoo heel groot. Maar omdat
door stellingen als de zijne, de krachtigste wapenen worden
verschaft aan de hardnekkige verdedigers van het verouderde
in onze maatschappelijke moraal.

Amsterdam, O ctob er. '94.

TOONEEL.
BOUWMEESTER SOLNESZ.
Naar aanleiding van de opvoering door het Théatre L' Oeuvre
te Arsterdar, op Donderdag 27 Sej5tenaber.

Halvard Solnesz is een man, geboren met eene mogelijkheid om absoluut groot, absoluut heerscher te worden.
Twee eigenschappen zijn hiertoe noodig : macht en moed.
De macht heeft hij : in enkele groote en tal van kleine, geheimzinnige trekken wordt zij in hem geteekend. Zijn bouwtalent in de eerste plaats is een deel van die macht ; het
maakt hem beroemd. Er. is nog meer : hij werpt al zijne
mededingers omver en loopt over hen heen naar zijn eigen
-succes ; hij onderwerpt alle menschen, met wie hij in aanraking
komt: mannen durven hun eigen oordeel tegenover het zijne
niet meer vertrouwen, zij kruipen voor hem met haat in het
hart, vrouwen aanbidden hem en zijn zijne willooze werktuigen. Macht over de omstandigheden heeft hij zelfs : een
innige, heftige wensch van hem is nooit onvervuld gebleven.
Maar heeft hij ook den moed ? Neen ; hij is geboren
met een teeder, overgevoelig hart ; en onder den invloed van
eene conventioneele, dom-godsdienstige opvoeding, later ook
van het samenleven met eene aan plichten en doode herinneringen vastgeketende vrouw, wordt zijne overgevoeligheid
-- een angstig, boos geweten. Hij heeft niet den moed
te gelooven, dat het zijn recht is zijne macht te gebruiken;
maar, omdat zijne macht, -- het positieve in hem, de sterkste
is, baant zij zich een eigen weg, ondanks hem zelf en laat hem
met het gevoel staan, dat er een duivel in hem leeft, die
duivels in zijn' dienst heeft om tot zijn doel te geraken.
Want met sidderende verbazing ziet hij, dat alles, wat de
machtduivel onderneemt, — ook slaagt. De moed was wat
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hij noodig had om het machtsgebruik, ook al ging het met
vernieling van menschen en dingen hand in hand, vrij en
gelukkig te kunnen dragen. Nu die moed er niet is, is hij
bang voor zijn eigen macht, hij is er zich pijnlijk van bewust,
als van iets vreemds, dat in hem is gevaren ; en ieder
pijnlijke bewustzijn van iets in ons voert tot zielsangst. Alles
wat zijne macht verpletterd heeft grijnst hem aan als misdrijf
op misdrijf, als schuld op schuld, waarvoor hem vergelding wacht.
» Mijn bouwmeester waagt het niet hij kan niet zoo hoog
stijgen, als hij zelf gebouwd heeft l"
In deze woorden van Hilde ligt Solnesz' geheele karakter
opgesloten.
Indien Solnesz een minder gevoelig hart gehad had, als de
omstandigheden hem het machtsgebruik gemakkelijker hadden
gemaakt, dan zou wellicht zijn moed zijne macht geëvenaard
hebben. Dan zou hij zich vrij hebben gemaakt van iederen
plicht tegenover anderen, dan zou de heerschergeest alle ander
gevoel in hem hebben uitgeroeid, dan zou hij groot zijn geworden ; een onmenschelijk monster misschien, lager staande.
in veler oogen dan de strijdende, vallende Solnesz met die
enkele beminnelijke trekken, -- maar een compleet mensch,
een Napoleon, die zijn Austerlitz zou gehad hebben, .... zijn
Leipzig, , ... zijn Elba, zijn laatste wanhopige krachtsinspanning van honderd dagen, -- eindelijk zijn Waterloo, als
laatste, volkomen vernietiging.
Angst voor vergelding is de vorm waarin zijn boos geweten zich openbaart. In één opzicht is de vergelding voor
hem gekomen, altijd voor den weifelenden, laffen, teederen
Solnesz, want zijne nacht is er juist door gegroeid. Hij
heeft gewenscht, dat zijn huis verbranden zou, opdat hij zich
op de puinhoopen zou kunnen verheffen; zijn huis is verbrand,
zijne grootheid is daaruit gevolgd, maar zijn eigen huiselijk
geluk, en de ziel van zijne vrouw zijn hopeloos vernield. Dat
noemt hij de vergelding.
Op een tweede punt verwacht hij de vergelding. Hij heeft
zijne mededingers vertrapt, om zich zelf te kunnen verheffen;
de jeugd zal komen en hem op hare beurt vertrappen,
en zich verheffen. En het is ook zoo : de jeugd staat ge-
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reed om den angstigen meester uit den weg te ruimen;
maar er komt iemand tusschenbeide, iemand, die hem volmaakt groot wil zien, die hem jaagt naar de hoogte, waar
zijn duizelig geweten het niet uit kan houden..... Toch,
Goddank ! Solnesz vindt daardoor een eerlijken dood, een heldendood.
Het derde punt, waarop hij vergelding verwacht, is de
uitdaging, die hij na de ramp, die hem groot deed worden,
aan God toewierp. Wat hij ten slotte op den toren van
zijn huis gaat zoeken is vergelding voor die uitdaging,
of, overwinning in zijn kamp met God.
Wat Solnesz den triomf en daarna den dood brengt, het
is de moed, die hem te elfder ure gekomen is in de liefde
van Hilde, en van hem zelf voor Hilde. Dat ééne oogenblik van
triomf is Solnesz het groote, dat hij zijn kan, en met verrukking zien wij op zijn beeld, zonder er ons om te bekommeren, tot welken prijs hij die grootheid gaat koopen. Wij worden gedrongen te voelen, dat hij het recht heeft op zijne
hoogte met Hilde te leven .... maar hij kan niet ! Op het
oogenblik, dat hij die hoogte bereikt heeft, valt hij neer.
Waarom?
Omdat Solnesz speciaal, de man niet was, om die hoogte
te dragen ? omdat zijn moed niet echt was?
Of omdat geen enkel mensch sterk genoeg is zijn eigen
leven geheel te maken, geen enkel mensch daar het recht toe
heeft ? Omdat de doorgevoerde zelfverwezelijking, die niets
dan zich zelf beoogen kan en al het andere gebruikt, vertrapt,
of laat voor wat het is, den mensch,
ieder mensch,
noodzakelijk op eene hoogte brengt, waar hij af moet vallen?
Ziedaar de vraag, die Ibsen onbeantwoord laat. Hij legt
zelfs dubbelen nadruk op den twijfel door Hilde, die zich
zoo meedoogenloos wil uitleven, al dadelijk te laten aarzelen en
terugschrikken, omdat ze niet dan over mevrouw Solnesz' vermoorde ziel haar weg kan volgen.
»Dat een mensch naar zijn eigen geluk niet grijpen mag,
naar zijn eigen leven niet! . , , , Ik zou wel eens willen weten
of men dat eigenlijk niet mocht !"
In dit stuk, zooals altijd, breekt Ibsen iets af, -- eene opvatting
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die wij eens voor onomstootelijk waar hebben gehouden. Gehebt de macht, zegt hij, groot te zijn; ge durft niet, omdat ge over de lijken van anderen, over uw eigen doode
hart misschien heen zoudt moeten gaan. Weet ge zeker, dat
ge niet durven moest?
De leelijke plicht, waar Ibsen zulk een hartgrondigen hekel.
aan heeft, vertoont zijn doode gezicht weer eens in mevrouw
Solnesz.
Moet die dan onze leidsman zijn, vraagt hij, in plaats van
den drang van onze eigen ziel?
En in dit bijzonder geval : Was het niet beter geweest,
als Solnesz den moed had gehad, zich zelf meedoogenloos,
heerlijk uit te leven?
Antwoord is er niet. Ibsen geeft het nooit ; hoewel hij zeker zelf de oorzaak is van die warme bewondering en bevrediging, die ons hart vervult, dat ééne oogenblik, dat Solnesz groot is, voor wij kunnen gaan wikken en wegen,.
voor Solnesz zelf ... valt!
Maar doet Ibsen door het stellen van deze vraag niet het
heerlijke werk, dat hij met al zijne onbeantwoorde vragen
doet ? Ruimt hij niet eene onware conventie uit den weg,
laat hij ons niet zien, dat geen ijzeren wet hier heerscht, dat
dit punt een onzekere quaestie is, iets dat uitgedacht, opgelost,.
moet worden, -- dat ons wellicht eens een nieuwen weg zal
doen vinden, dien te bewandelen voor velen onzer eene redding kan zijn?

De Solnesz, dien Ibsen teekent, is een krachtig, indrukwekkend man, gezond (Ibsen zegt het met nadruk) met de
rustige hoogheid van een first-rate, practisch werkend mensch,
gewend te gebieden. Zijn gebrek aan inwendige zekerheid en
moed, zijn gebrek aan geluk, barsten telkens even uit in
korte drift, telkens ook in eene heftige verzekering, dat hij
niet anders kan zijn als hij is. -- Maar de man, die zijne geheele omgeving beheerscht, beheerscht zich zelf ook ; kortaf,
ruw dikwijls is zijn gewone stemming, waartusschen eenes
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plotselinge vriendelijkheid soms zijn zacht hart verraadt. De
kleine Kaja beheerscht hij met een blik, een woord ; en een
kus van hem, een vriendelijk gezegde is genoeg, om haar voor
hem neer te werpen, machteloos, zooals andere vrouwen voor
haar. -- In niets anders vertoont zich zijn angstig geweten
dan in die plotselinge uitbarstingen, die zeldzame heftige
klachten van zelfbeschuldiging, die in een man als hij is een
angstverwekkenden indruk moeten maken. Vandaar zijne overtuiging, dat men hem voor gek houdt ; althans dat dit het
geval is bij zijne vrouw, eene van de vCeinigen, die hem ooit
hooren uitbarsten tegen zich zelf. Naar buiten, voor de
wereld is hij de zelfbewuste, rustige machtmensch, wiens gevaarlijk humeur soms in drift uitbarst.
En wat gaf de heer Lugné Poë ons nu te zien? Een zenuwlijder in een vergevorderd stadium van zijne ziekte. Daar
was geene beweging, geen woord, dat kracht uitdrukte, en
men vroeg zichzelf af, waarom zijne mededingers dezen klomp
zenuwen al niet lang onschadelijk hadden gemaakt! Zijne
ziekte joeg hem van stoelen af, tegen den schoorsteen aan,
voor een raam, achterover op eene canapé, er weer af, voorover op de punt van een stoel. Zonder de minste aanleiding
veerde hij op en viel hij neer, sloeg zijne vuisten tegen zijn
voorhoofd en zwaaide met zijne armen, en kwam op de
menschen af met bepaald krankzinnige stuipbewegingen. Zijn
gewone spreken was gejaagd, onverstaanbaar ; zijne driftsuitroepen een razend geschreeuw. — Natuurlijk, dat deze
man, om Kaja aan zich te onderwerpen, de kunsten van een
volleerd hypnotiseur moet aanwenden : zijn persoon alleen
zou hem nooit hebben doen slagen.
In den omgang met zijne vrouw is de echte Solnesz het
minst zelf beheerscht. Maar hij is niet zwak, jammerend onzeker, zooals Lugné Poë. Hij is heftig, driftig, diep geroerd
nu en dan, altijd in alles zijn krachtuiterlijk houdende. Soms
wordt hij dreigend, als hij op zijn stokpaardje komt, n.l. dat
men hem voor gek houdt.
De heer Lugné Poë moet Solnesz voor waarlijk krankzinnig
houden. Nog zie ik hem, op Hilde's vraag of er zooveel gekken in
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de stad zijn over de tafel vliegen, en met eene waanzinnige
beweging roepen : »En voilà un !" Hoe gemakkelijk overtuigt
deze Solnesz ons van de waarheid zijner woorden!
Dat heele tooneel was eene parodie op wat het wezen
moest. De werkelijkheid is deze : Mevrouw Solnesz, bang
voor het ongewone, wil Hilde's toilet wat verbeteren, en dit
maakt Solnesz, die al boos is, nog knorriger.
»Pas op, de menschen houden u ook nog voor gek !" zegt
hij tegen Hilde.
»Zijn er hier dan zooveel gekken ?" vraagt ze lachend.
»Ja, daar heb je er tenminste een," zegt Solnesz op zijn
voorhoofd wijzende. Hij is boos, dat is alles. Hilde vat het
ook zoo op, dat bewijst haar lachend antwoord. En zelfs
Mevrouw Solnesz roept niets anders uit dan »Maar beste
Halvard !"
Deze kleine scène is dus alleen dit : Solnesz is uit zijn humeur,
Hilde lacht er om, Mevrouw Solnesz begrijpt er niets van.
En welk een drama maakte het drietal op het tooneel hiervan!
Ik heb mijn best gedaan Lugné Poë's opvatting van Solnesz
te begrijpen. Houdt hij hem voor een hoogst zenuwachtig
mensch, een ongezond genie ? Maar vanwaar dan de preektoon in de twee laatste bedrijven?
In zijne eerste gesprekken met Hilde had de Heer Lugné
Poë zijne eenige goede momenten, toen hij luisterde met een
halven glimlach, naar wat zij vertelde. Maar dan gaat hij
declameeren en galmen, en neemt al het effect weg van de
woorden van Ibsen's Solnesz, die bedoeld zijn, om met een half
doorschemerenden hartstocht, met eene ongewone aandoening
in eene krachtige stem uitgesproken te worden. Denken wij
aan wat Solnesz over zijne vrouw zegt : Aline had ook talent
voor bouwen. Kleine kinderzielen op te bouwen, »zoodat zij
groot worden in evenwicht en in schoone, edele vormen." -- Het
is een van de - aangrijpendste oogenbikken in het stuk, juist
door de weeke teederheid, die Solnesz hier toont tegen zijne
gewoonte. In Lugné Poë's mond maakte het geen indruk;
daar was geen verandering van stemming, maar eene voortzetting van het opgewonden declameeren, waarin alle eenvoudige schoonheid verloren ging.
-
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En later nog eens. Solnesz ziet Hilde diep aan en zegt
met eene zachte stem, trillend van warmte : » Ge zijt als de
aanbrekende dag . . . . Als ik u aanzie, dan is het mij alsof
ik naar den zonsopgang kijk . .. ."
Hoe onnatuurlijk theatraal werden die woorden uitgehijgd.
Dadelijk daarop komt de korte scherpe manier van spreken
van den Solnesz, zooals de wereld hem kent, te voorschijn.
Het is, als Hilde hem dwingen wil iets op Ragnars teekeningen te schrijven.Dat is zijne stem, zijn gebaar, dat nooit
tegengesproken wordt. Dat Hilde hem wel tegenspreekt, dat
zij hem eenvoudig , laat schrijven wat zij wil, moet een ontzettend effect maken, het moet een beeld van haar grooteren
geest zijn.
Zij is zoo mooi, die tweede akte, juist omdat ze ons met
Solnesz' heele zwakte, zijne warmte en zachtheid, zijn lijden
en worstelen toont ; juist omdat wij voelen, dat de »groote
:Solnesz", voor het eerst eene ziel vindt, waaraan hij de zijne
kan toevertrouwen ; omdat we hem zien opleven en groeien,
en vrijer en inniger hooren spreken, hoe langer hij met Hilde
samen is. Haar komen krijgt voor hem dezelfde groote beteekenis, als voor haar : er gaat eene groote omwenteling in
zijn binnenste en in zijn leven gebeuren.
Over de derde akte, die de omwenteling behelst, spreek
ik later in haar geheel.
Als ik over Mine Bady als Hilde ga spreken is het met
•een zekeren weemoed. Wij kregen zulk eene allerliefste Hilde
te zien, zoo piquant, zoo fijn, zoo rein en warm ; men moest
haar wel liefhebben. Enkele gedeelten van haar spel waren
prachtig, vooral haar zelfvergeten luisteren naar Solnesz, —
luisteren met groote zieloogen. Ook veel van wat ze zei was
mooi, vooral in overspannen oogenblikken. Het is dan ook
niet waar, wat een criticus zegt, dat zij een Fransch ingénuetje
speelde ; daarvoor was zij veel te machtig en te beteekenisvol.
Toch was zij Ibsen's Hilde niet.
Zij was niet het kind uit de bergen, bruingebrand en
krachtig, vol jong, heftig, warm leven, met de woeste bergnatuur in haar wijdopen oogen.

-
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Madame Bady was een zenuwzwak wezentje, de laatste
van een uitgeleefd geslacht, met veel groots en geniaals,
maar zonder frischheid en zonder kracht.
De echte Hilde heeft iets van een ongetemd dier; zij is een
oermensch. Zij mag Solnesz aanbidden, ze mag hem haar ziel_
geven en luisteren naar hem (zooals Bady) met zelfvergeten
oogen ; maar zoodra zij spreekt, moet men merken, dat zij
de sterkste is van de twee, degene die beveelt, degene die
heerscht door haar grooteren moed. Zij redeneert niet, ze
volgt iederen drang in zich, en is zich niet eens bewust, hoe.
onmogelijk het haar zelf zou zijn te leven volgens het robuuste
geweten dat zij Solnesz predikt. Solnesz' gedrag tegenover
Ragnar vervult haar met toorn ; zij geeft niet toe, dat in haar
eigen leer Ragnars rechten niet gelden mogen. Zij wil Solnesz
groot zien, maar zijne grootheid van karakter, maar de
waarheid, kan zij er niet aan opofferen.
Heerlijk wild, en groot is ze, als ze van den »Unhold" in
zich vertelt, die haar voortdrijft; vooral, als zij zich zelf een.
roofvogel noemt, die den buit naar zich toe wil trekken ... .
Maar den volgenden dag komt de sympathieke, ongelukkige
mevrouw Solnesz, en schenkt Hilde, die met hare warme gretige

oogen vol levende belangstelling alle harten opent, haar vertrouwen en gunt haar een blik in haar droeve ziel. En dadelijk
aarzelt Hilde haar »buit" in bezit te nemen. »Ik kan niets,
slechts in mijn schild voeren tegen iemand, die ik ken!"
Dit laatste is in Hilde een even spontaan iets, als haar
meedoogenloos geloof aan haar recht om gelukig te zijn. Zij
heeft een jong, subliem heerschergemoed, en, hoewel zij telkens
in haar leven met zich zelf in tegenspraak komt, in extazegeniet zij voor korte oogenblikken de volle vervulling van.
haar eigen ik.
De Hilde, die Mme Bady ons liet zien, was niet krachtig,,
niet frisch, niet wreed-natuurlijk, niet groot. De laatste scène,
waar Hilde geheel voortgesleept wordt door haar idee, tot iii.
de grootste extaze, deed zij het best. Daarvoor was zij berekend.
De dokter was een houten Klaas. Aan de weinige eischen,
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die hem gesteld werden, natuurlijk, en niet hinderlijk zijn, kon.
hij niet eens voldoen.
Brovik en Ragnar waren goed. Er was over den laatste
een air van knap jong werk, iets van de heerlijkheid van een
opkomend geslacht, waaraan de wereld toebehoort. Dat maakte,
dat men hem zijne tooneelmatige woede gemakkelijker vergaf.
De arme kleine Kaja werd niet goed gedaan. Wij zagen
veel effectbejag in uiterlijk en spel. Er had niets moeten zijn
dan het wegsmelten voor den machtige, het stomme,.
ziekelijke, hulpelooze wegwerpen van zich zelf.
En eindelijk mevrouw Solnesz. Haar spel was beneden
kritiek, en er zijn niet veel woorden noodig, om dit te bewijzen. Zij was eene ongedistingeerde, zeurige burgerjuffrouw,
jaloersch met gemeene, lage blikken en woorden uit een.
. slecht Fransch stuk.
De ware mevrouw Solnesz is een kind uit eene oude familie,
opgegroeid in een oudvaderlijk huis tusschen familieportretten
en familieschatten ; zij is een door en door deftig, fijn menschj e,,
Zij zeurt niet, zij klaagt. Hare stem is als de laatste zachte
toon van een gebroken instrument. Haar jalouzie is niet heftig,
daarvoor wenscht zij te weinig voor zich zelf. Er ligt in:
»Ach Solnesz, wie maak je nu weer tot je slachtoffer ; armeSolnesz, je wordt er toch niet gelukkiger door." En verder :
»Waarom kan ik niets voor hem zijn 1 ik heb niets gedaan,.
dan hem zijn geluk ontnemen.','
Zoo fijn, zóó sympathiek moet haar spel zijn, dat men bij
de beroemde scène, waarin het uitkomt, dat hare poppen haar
het allernaast aan het hart hebben gelegen, een glimlach vol
diepe aandoening voelt opkomen, geen fou-rire.
Over het laatste bedrijf wil ik nog iets zeggen, niet alleen
over Lugné Poë's spel, maar vooral over de beteekenis van
het bedrijf, zooals Ibsen het ons geeft. Volgens mijne opvatting wordt het niet begrepen door het meerendeel der critici.
Dat ik Lugné Poë ook hier niet bewonderde, spreekt vanzelf; het zou vitten worden, als ik stuk voor stuk van zijn
spel ging critizeeren, vooral daar hij in dit bedrijf zich zelf
gelijk bleef. Hij was een overspannen genie ; en sprak niet
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anders dan in eene vlammende extaze, behalve de enkele
-oogenblikken, dat hij in zijn ouden zenuwachtig gejaagden
toon verviel. Misschien dat er enkele verheven momenten
waren in de oogen van toeschouwers, die een minder scherp
beeld van Solnesz in zich hadden, dan ik; mij deed het geheel bepaald pijn. En de preektoon, die was hier toch in
.geen geval op zijne plaats 1
De decoratie in het laatste bedrijf was allerongelukkigst,
-de kleine stellage, de allerongezelligste veranda; het geheel,
waarvan men de topografie onmogelijk kon begrijpen. Dan de
ongelukkige figuranten, die zdd raar deden ; hun hollen over
het tooneel, dat geene beteekenis voor den toeschouwer had,
'omdat men niet zag waar zij heen gingen. En o ! dat allerbelachelijkste neerploffen van een paar steenen en planken
op het eind (ik geloof, dat er een kalkbak bij was) . .' . men
kon niet nalaten te kijken, of Solnesz ook niet mee naar
beneden kwam. Op een groot tooneel heel in de verte, kan men
.zoo iets laten gebeuren, hoewel de kans voor een gek effect
blijft. Waarom kon men hier niet door een geschreeuw in de
verte het ongeluk aanduiden?
Eerst hadt je die mislukte scène van Hilde met mevrouw
Solnesz. Daarna in de scène tusschen Solnesz en Hilde miste
ik de veranda-tafel, waar Hilde hare armen op legt en haar
hoofd op laat rusten, als zij „de heele ellendige geschiedenis
wegslapen wil ;" v6dr zij haar woest zelf verwezenlijkingsidee
weer aangrijpt en Solnesz er in meesleept.
De laatste scène tusschen Solnesz en Hilde, de heerlijkste
uit het heele stuk 1
Solnesz vertelt zijn strijd met God, die niet tevreden was
met kleine dorpskerkjes en hem zijn geluk ontnam, om hem
een groot bouwmeester van groote kerken te maken ; niet niet
opgeheven armen als in een gebed, maar met op elkaar geklemde
tanden en gebalde vuisten herhaalt hij, wat hij ééns boven op den
'toren tot God gezegd heeft, eene uitdaging, heftig en kort.
„Van heden af aan wil ik een vrij bouwmeester zijn ..."
Hij heeft dat ééne oogenblik getracht den moed voor zich
te veroveren . . . tevergeefs 1 de angst voor vergelding heeft
;hem ook hier achterhaald.
-

,

-

,
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In stijgende schoonheid gaat de scène voort; Solnesz belooft Hilde, dat hij ook heden den toren bestijgen zal, eng
nog eens tot God zal spreken.
Wat zal hij zeggen?
Een kritiek, die ik las, spreekt hier van Lugné Poë's spel,
als godeverachting en kunstenaarsverrukking ! Ik ben in
lachen uitgebarsten, toen ik dat las.
Kunstenaarsverrukking ! Maar leest men dan niet, wat er
staat? Wat hij wil zeggen is dit : Ik breek met mijn angst
voor U ! Oordeel over mij, zooals Gij wilt, ik ga alle wetten
met voeten treden, en leven, zooals ik wil, zooals ik moet
om gelukkig te kunnen zijn, . . . met eene andere vrouw
dan mine eigene . . .
Kunstenaarsverrukking ! Niemand kan Solnesz toch verkeerd_
begrijpen, als hij over het bouwen van Hilde's „luchtkasteel"
praat? Deze vrijmaking van een mensch, heeft toch met zijne
artisticiteit niets te maken.
0, heerlijk moet het effect zijn van deze woorden van
Solnesz tot God. Met meer warmte en * hartstocht dan ooit
te voren in hem geweest is spreekt hij ze uit ; vrij, helder
en krachtig is zijne stem. Laat hij één arm met eene krachtigebeweging omhoog heffen : het is de groote stap naar zelfverwezenlijking, dien hij doet.
Luister nog eens naar zijne woorden, juist zooals zij zijn:
» Hoor mij aan, grootmachtige Heer. Gij moogt nu over mij
oordeelen naar Uw eigen goeddunken. Maar van nu af aan
bouw ik alleen het heerlijkste op aarde.
(Daar is een snelle glimlach van verstandhouding voor
Hilde.) »Ja, ja," roept ze.
»Bouw het met eene prinses samen, die ik liefheb."
En Hilde: »Ja, ja, zeg Hem dat, zeg Hem dat !"
»Zeker (Dat »zeker" hoort o.a. niet thuis in eene plechtige vervloeking, dunkt mij.) En dan zal ik tegen Hem zeggen:
Nu ga ik naar beneden, en sla mijn armen om haar heen
en kus haar."
Hilde : »Honderd keer 1"
Solnesz: »Honderd, honderd keer, zal ik zeggen."
Hilde : »En dan ?"

-

-

-
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Zijn arm zinkt, en vast en kalm zegt hij : »Dan zwaai ik
mijn hoed, en daal neer op de aarde en doe, wat ik hem
gezegd heb." —
En hij ziet haar aan met den blik, die haar al tot de zijne
maakt. Hoor maar, — als twee menschen, die elkaar gevonden hebben:
»Hoe ben je geworden, wat ge zijt Hilde ?"
En zij : »Hoe hebt ge me gemaakt, tot wat ik ben ?"
En dan spreekt de man, die op de hoogste hoogte staat,
de hoogte van zich machtiger te voelen dan eenige macht
om zich heen : » De prinses zal haar slot hebben."
Het rustige, boven alles verheven, vaste woord van den
volkomen heerscher.
Zoo spreekt hij ook de laatste woorden, die wij van hem
hooren en die alle tegenspraak den weg afsnijden.
»Ik moet daar beneden bij het volk zijn.... Dat ben ik nu
-eens zoo gewend. Zoo in het dagelijksche leven."
Hij gaat heen als een held.
En als Ragnar na Solnesz' val uitroept : »Hoe vreeselijk
was dat. Hij heeft het dus toch niet kunnen doen," dan
juichen wij mee met Hilde : » Maar hij bracht het toch tot
aan de spits!".
Ik heb het zoo lief, het stuk, en ik heb ze zoo lief Solnesz
en Hilde, en daarom was de heele opvoering eene bittere
teleurstelling voor me.
Mochten wij nog ooit eens het geluk smaken Bouwmeester
Solnesz zoo te zien opvoeren, dat alle critiek zwijgt in heerlijke bevrediging, dat ons kunstgevoel verheven wordt, en
dat met den geest van groot, machtig, geheimzinnig, verheven
leven, die ons uit alle Noorsche literatuur tegenwaait, de
brandende vraag van de zelfverwezelijking in onze zielen
geslingerd wordt, en wij heengaan om haar op te lossen in
ons zelf, en haar ééns te helpen oplossen in het groote leven
van de maatschappij.
?
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September 1894.

SUZE KUENEN.

BOEKBEOORDEELINGEN,
i. GESCHIEDENIS.
De geschiedenis als Sociale Wetenschap, Rede
bij de aanvaarding van het Hoog leeraarsambt in de Geschiedenis des Vaderlands te
Leiden, gehouden den 6 Oct. 1894 door Dr.
P. 7. Blok, te Groningen bj/ .7. B. Wolters,
1894.

De geschiedenis als sociale wetenschap. Dezen titel gaf
professor Blok aan de redevoering, waarmee hij aan de
Leidsche Universiteit het hoogleeraarsambt aanvaardde. Hij
bedoelt hiermee dit : Tot nog toe hebben de meeste historici
van naam de geschiedenis der staten, de politieke geschiedenis dus, als de belangrijkste en eenigste beschouwd. Dit mag
thans niet meer gelden. De tijden eischen een sociale geschiedenis. »Zij alleen, de geschiedenis der menschheid in haar
geheel, is in den vollen zin des woords -waardig geschiedenis
te heeten." Zij is om zoo te zeggen de geschiedenis bij uitstek.
Er zullen weinigen zijn, die des professors inzicht in
deze niet deelen. Die deze breede opvatting van zijn vak
in den nieuwen hoogleeraar niet luide zullen toejuichen. Zeker,
wij beginnen het nu allen te voelen, de taak van den historicus • is wèl om na te speuren, hoe onze maatschappij, niet
alleen maar hoe deze of geene staat zich ontwikkeld heeft.
En de wereld-chronist, die dat einddoel niet in 't oog hield,
hij zou ons negentiende- en welhaast twintigste-eeuwers niet
meer bevredigen. Ons, die voelen hoe het oude staatsverband
reeds bijna weggevallen is voor dien grooten maatschappelijken band die de gezamenlijke menschheid, de societas hominum, omvat.
Er bestaat dus een gegronde aanleiding om de wetenschap die zulk een historie geven wil, met den naam
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sociale te bestempelen. Altijd, sociaal nemend in den zin van:
zich bezighoudend met de kennis van de wording onzer maatschappij.
Wat de heer Blok verder zegt over de gelijkstelling, wat
betreft methode, dezer sociale wetenschap en der natuurwetenschappen behoort wel tot het beste gedeelte zijner redevoering. Ik zeg het hem na : De historicus vergaart en rangschikt
de feiten als de natuurvorscher de verschijnselen, en zoo min
als deze wanhoopt hij de wetten te ontdekken waarvan die
feiten slechts de openbaring zijn. In laatste instantie, ik beaam
het ten volle, komen geestelijke- en natuurwetenschap geheel
en al overeen.
Maar nu geloof ik dat de professor zich aan verwarring
schuldig maakt wanneer hij van het wereldtooneel overstappend op het intiemer gebied onzer vaderlandsche geschiedenis, ook hier van sociale geschiedenis spreekt en derhalve voor
deze soort denzelfden eerbied eischt. »Alles leidt mij, zegt hij,
tot de sociale geschiedenis van ons Vaderland, tot de geschiedenis van het Nederlandsche volk. Dat is het speciale veld,
waarop ik mij in de eerste plaats zal hebben te bewegen."
Men voelt hier dadelijk (tenzij men de beteekenis van sociaal
verdraaie), dat in de opvatting van de sociale geschiedenis
van een volk als de geschiedenis van een volk een onjuistheid ligt.
Men voelt dat de politieke geschiedenis van een volk wel
een factor kan zijn in de sociale geschiedenis der menschheid,
maar dat omgekeerd bij een volk, bij een natie, de sociale
geschiedenis aan de politieke ondergeschikt moet zijn. Niet
waar : van een volk is de staat de hoogste openbaring, maar
van de staten allen is de hoogste openbaring de maatschappij.
Wie van het Nederlandsche volk de geschiedenis gaat behandelen, mag dus , niet, sociale geschiedenis gevend, zeggen:
zie hier nu de geschiedenis van ons gemeenebest.
In de ontwikkeling der menschheid is de statenvorming van
het hoogste belang. Eerst in onze eeuw is zij afgesloten. Al
wat gedurende die vormingsperiode aan sociale verschijnselen
zichtbaar werd kan dus slechts van belang zijn voor zoover het
zijdelingsch op die vorming heeft ingewerkt. Wat is ten slotte
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van de Fransche revolutie (die toch ook haar sociale zijde
had) als het gewichtigst gebleven ? De uitwendige gelijkheid
der menschen voor den staat in constitutioneele monarchieën
lof republieken.
Eerst nu begint de oplossing der staten symptomatisch
zichtbaar te worden, bijv. aan de plannen der socialisten.
Eerst nu begint dus wat men zou kunnen noemen, de geschiedenis der maatschappij. Voor de menschheid, eerst zich afscheidend in familie- en stamverbanden (ethnographische periode),
toen zich ordenend in grootere politieke eenheden (politieke
periode), begint thans een nieuwe toestand aan te breken,
waarin nog slechts een maatschappelijk verband bestaan zal
(sociale periode).
Dat men met het oog hierop het verleden herziet, dat men de
verschijnselen naspeurt, die al voor eeuwen misschien op dezen
komenden toestand wezen, het is noodig en noodzakelijk, men
kan het eigenlijk niet laten.
Maar men vergist zich, zoo men die verschijnselen ook voor
die afgelegen tijden van dezelfde beteekenis acht als voor het
heden.
De vragen die Prof. Blok op pag. i6 van zijn redevoering
opstelt, van » Hoe was eertijds de verhouding tusschen arm
er rijk ? Hoe kwam de grondeigendom tot stand?" tot » Hoe
spiegelde de volksgeest zich in kunst en letteren af? Hoe
vormden zich de thans geldende begrippen van zeden en
gewoonten ?" zij zijn voor de geschiedenis des Nederlandschen volks van groot belang, maar zij maken die geschiedenis niet.
Wie haar maakten dat zijn ten slotte onze groote politieke
mannen geweest. De Zwijger, jan de Wit en zoovele anderen,
aan welke Prof. Blok toch zeker niets sociaals bespeurt.
Maar ik ga misschien te ver. De professor zal mij tegenwerpen : Maar is dan de kennis dezer sociale verschijnselen,
die ik voor u met groote moeite uit archieven en papieren
samengaar niet een uiterst gewichtige bijdrage tot de kennis
van het leven in dien ouden tijd ? Ik zal u de Nederlanders
doen zien hoe zij liepen en aten en dronken (vooral) en zich
kleedden en zich reinigden, ik zal u doen zien hoe zedelijk
20
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zij waren en hoe onzedelijk. Ik zal u vertoonen hoe de loo-nen stegen en daalden, hoe de prijzen wisselden en wat de
haring kostte in Hellevoetsluis.
Ik zou daarop slechts kunnen antwoorden dit, dat dat alles,
mij niets was, ja alle sociale verschijnselen en in welk verband ze mij Prof. Blok ook vertelde, dat zij mij niets waren,
als hij mij ook niet hun verband aanwees met den zilverenvloot en den dapperen Van Galen en Reinier Claessens en den
held van Quatre-bras.

Leiden.

G. v.

VLOTEN..

2.

WIJSBEGEERTE.

THOMAS VAN AQUINO

en p. J. V. DE GROOT,

ord. praed.

I.
Om daarbij gebeurde omstandigheden, maar toch niet minder
om het feit van het Christendom, heeft het optreden van
p. J. V. de Groot op Maandag i Oct. 1894 in de Aula der
Amsterdamsche Universiteit gerucht gebaard. Van deze gebeurtenis is het meest gesproken voor ze geschiedde, wat
geen wonder is ; want de manier waarop p. de Groot aan
zijn gespannen hoorders over Thomas Aquinas verhandeld
heeft, was weinig geruchtmakend.
Alleen dàt hij op zou treden en dat een Roomsch-Christelijke leerstoel aan deze Universiteit geschapen werd, maakte
de menschelijke gemoederen bewogen ; tegenover het dàt scheen
het hoe ? onbelangrijk en ik denk wel dat de gesprekken over
p. de Groots rede voor iemand, die alles hooren kon, kleine
verrassinkjes waren temidden van de disputen over »het feit"
van dezen nieuwen leerstoel.
Protestantsch vooroordeel en protestantsche liberaliteit waren
nu wel de twee motieven van protest en toejuiching. Maar
deze beide zijn wel onnoodig. Zoo men verlangt, dat in de
officieele middelpunten van wetenschappelijk onderwijs en
studie de Idee van het Christendom uitgesproken worde, kon
men slechts zich verblijden over den nieuw geschapen leerstoel.
Het was ten onrechte dat in dit geheele land de christelijke
geloofs-idee alleen uit de protestantsche monden werd gehoord;
want in den aard van het christendom ligt de Univerzaliteit;
het gedeelde en verdeelde is daarmeê in beginsel tegenstrij dig ; de christelijke idee is de volkomen syntheze, die in aanvankelijkste analyzes nog kan levend gehouden door de zuiver-
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blijvende emoties van voorheen, maar die toch daarin op den
gang der ontbinding is geraakt.
De idee van het Univerzeele Christendom. Daarvoor alleen
is de aandacht der niet-geloovige universitaire kring (dat is
de kring der leerenden en hoorenden, voor wie de wetenschap
is de methode der Waarheid) dan ook gelast. De niet-geloovige
aandacht mag aan het bizondere kerk-formeerende beginsel
voorbij gaan, zoo zij slechts aanmerking neme van de ééne
Idee hoog-gespitst, waarin het christelijk Leven der Eeuwen
en aller plaatsen zijn innigst wezen uitdrijft. Want met deze
ééne Idee alleen bedreigt het christendom de wereld te ver,slaan als met een Zwaard ; de eenig-ééne die als uit een zaad
de nieuw-verloste wereld baren wil. Deze ééne Idee, onloochenbaar daar zij zichzelf opdringt, onvergeetbaar, daar zij
blijft luiden als inluidende den komenden Wereld-val en het
-nieuwe koninkrijk. Deze idee van het univerzeele christendom
is de Idee van de Verlossing der aarde volken en menschen
,door den Bekruisten Zoon van God.
Zoo on-negentiende-eeuwsch als de Christelijke gedachte is,
zoo sterk wordt zij nu uitgesproken ; zoo dat gemoederen die
verburgerlijkt en verkocht aan wereld-winst zouden zijn, een
inwendig uitnemend gewicht van mysterie bezaten, nu de
geloofs-idee wonderlijk op hen had vat gekregen ; en praktijkmenschen, handig en gemakkelijk, en die anders voor balen
koffie en nuttige instellingen verleefd waren, in zich vertoonden,
waarlijk, voor wie hen doorgrondde, de visio beatifica, bijna
als eens middeleeuwers.
Dit slechs ter beduiding dat het christendom in de menschegeesten een macht is, niet zonder gevaar voor de wereldlijke
maatschappij, dat is : voor het sociale ideaal der menschengemeenschap, als geordend naar de uitwendige belangen. En
dit bewijze de noodzaak dat de Idee van het christendom
gehoord worde aan de instellingen van wetenschappelijke opleiding : opdat men versta.
Ter aanvulling nevens de anders-kerkelijke hoogleeraren,
opdat de syntheze van de Idee des Univerzeelen Christelijken
geloofs blijke, was de oprichting van dezen RoomschKerkelijken leerstoel billijk en onmisbaar en hulde-waard.
-
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En behalve om gehoord te worden ook om gezegd te
worden. Want het is nu wel onmiskenbaar dat de gedachten
zijn wakker geworden die met de drijf-denkbeelden dezer eeuw:
het Utilisme, en het Empirisme in openlijken strijd zijn ; en
het valt te prijzen dat van officieel onderwijs- en opvoedkundig
gezag het protest tegen het utileer en empirisch beginsel
is gesanktioneerd door aanvaarding van christelijke leer-stoelen
in den univerzitairen , kring, gelijk nu ook in dit nieuwe hoogleeraars-ambt is gebleken.
Het Christendom zegt tegen het- Utilisme, dat de maatstaf
der dingen naar bevorderlijkheid aan uitwendig welzijn als
maatstaf van levenswaarde slecht is ; en tegen het Empirisme
dat de methode der wetenschap wel deugt voor „nuttige
kennis" maar grond foutief is voor kennis der Waarheid.
Zoo is dan de Idee van het Univerzeele Christendom in.
grondzakelijke tegenspraak met de gedachte(-loosheid) van het
negentiende-eeuwsche maatschappelijke leven en uit dit oogpunt hare Openbaring aan de Hoogeschool vreugde-waard.
II.
Met deze praemissen had men aanvankelijk (en zonder
kennisname van het Thomistisch systeem) goede verwachtingen

van Thomas Aquinas' leer als nieuwe bron van onderwijs.
Wij wisten wel de dwaasheid van Paus Leo XIII om het
stelsel van Thomas te ijken tot systeem van altijd-ongeveer-geldige waarheid ; maar er zou daaruit waarschijnlijk
een gesterkte gedachte van protest tegen heden-eeuwsche
levensvervlakking stijgen. Uit de dertiende eeuw tijd van
glorie en kathedralen en mystiek zou een stem uitvaren
tegen de vervaling der gedachte van heden. Leo XIII had
ook op zoodanig protest gewezen in de Encykliek Aeterni
Patris. En Thomas van Aquino, zelf als een kathedraal van
denkbeelden in 6p-gang gebouwd, held der kontemplatie, groothymnist, angelische doctor der Kerk, zou uit de ervaring en
inwendige wijsheid van zijn verleden hart en met den klank
der meerderheid om zijn rustig verrijzen uit grooter Eeuw
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zou wel onbewogen zeker het woord zijner Waarheid onver
schrokken aan het heden verkondigen.
Hoe nu p. J. V. de Groot ord. praed. s. Theol. Magister
de verwachtingen bedrogen heeft, blijkt uit zijne rede „de H,
Thomas van Aquino als wijsgeer". Vloeiend in stijl en vlak
in bewoording vraagt deze hoogleeraar (zoo goed als) verschooning daar hij van den H. Thomas spreken wil. Niet
met een protest, maar met een verzoek treedt hij op ; met
een onderworpenheid aan de wetenschap van heden, waardoor hij zijn eigen optreden en het stelsel van den H. Thomas
daarbij gewoonweg overbodig maakt ; dit is geen bescheidenheid en geen liefde en geen geloof en geen waarheid;
dit is kopjes en kusjes geven aan de tegenpartij. Deze Dominikaan wel wetend dat zijn kleedij voor de menschen van
moderne wetenschap geen aanbeveling was . . . heeft maar
gezegd dat zijn Thomas op de fyzika en fyziologie van heden
in 't minst niet afdong.
Daar is in deze rede geen woord van ingehouden smart
en niet het geringste blijk van overtuiging, dat al onze moderne
empirische kennis hoogst nuttig en onmisbaar en best

is maar tot aan de hielen der Waarheid niet reikt ; maar
deze inaugureele rede is aldoor een lankwerpig beleefd verschooning vragen voor den schijn, als zou de H. Thomas
ooit eerbied gemist hebben voor onze huidige laboratoria.
Er is zelfs in deze rede een zeker geuren met namen als
Spektraal-analyze en Nebuleuse (alhier geheel ten onpas) welke
wij niet anders verklaren dan als welgemeende woordjes ter
aanbeveling van een onjuiste pozitie. i)
i) Dat de kerkel. hoogleeraar met de moderne wijsbegeerte onbekend is, valt
uit zijn rede niet met pozitieve argumenten te bewijzen ; maar de manier waarop
hij van hedendaagsche wijsgeeren spreekt doet het sterk vermoeden ; bv. op
bl. so „daar de gemoedsstemming ook volgens hedendaagsche wijsgeeren, licht
den geest benevelt" . . (sic 1) verder zijn on-principieel en fragmentarisch noemen
van namen als Kant, Taine, Spencer (bl. 6, 32) waar deze even goed hadden
kunnen weg-blijven. Dat Thomas Aquinas voor onzen tijd doceerbaar is zonder
kennis van moderne wijsbegeerte, staat bij mij vast als onmogelijk; maar zoo
p. de Groot het systeem wou doceeren, gelijk het is, met ontkenning der
na-Thomistische stelsels en wijsgeerige beginselen, had hij tenminste zijne rede
niet met deze spaarzame veeren moeten versieren.

311

Het is overbodig deze inaugureele rede van bladzij tot
bladzij te vervolgen ; op al het weinige dat daar beweerd
wordt, hebben wij nog minder te antwoorden.
Enkele aanhalingen:
de wijsbegeerte van Thomas Aquinas is „een weg van verlichting en vooruitgang" (bl. 6, met instemming aangehaalde
woorden van Leo XIII). Wat komt de nieuwe Hoogleeraar
doen? . . , nog meer „verlichting" en „vooruitgang" brengen
dan reeds gebracht is. Hij komt niets verbreken, niets Anders
geven ; hij heeft geen zwaard noch een roede ; maar een
lantaarn, net zooéén als ieder die een vak doceert tot Verlichting. Waarlijk geen priesterlijke Waarheid, maar voor—uitgang brengt deze nieuwe leerstoel aan de Hoogeschool ; dit
is niets bizonders, wij gingen al zoo lang vooruit.
Hij stelt de vraag (bl. 6) „Behelst Thomas' wijsbegeerte
geen waarheden die wij zijn vergeten, die er toe kunnen bijdragen om het VELE GOEDE dat in alle standen nog
krachtig voort-leeft te steunen, te ontwikkelen, tot geluk der
menschheid ?" 0 zie het Vele goede (dat menschen uit
gemis van zwijgen elkaar toewenschen) het vele goede -daarvoor heeft Thomas Aquinas geleefd, en daarvoor heeft
hij waarheden bedacht en in een boek opgeschreven ; en als
wij ze vergeten zijn, zullen wij ze weder hooren, de waarheden, ten bate van . . . het vele goede, dat voortleeft
waar ? . . . in alle (zegge : alle) standen (zegge : standen) --Waarlijk is daartoe Thomas Aquinas geweest, en heeft Leo XIII
-daartoe hem geslagen tot ridder van de orde der Christelijke
Waarheid ? En is dit naar de idee van het Univerzeele
Christendom?
Waarlijk indien het zóó is moge deze Thomas een leeuw
zijn, maar voorwaar een tamme of *zonder tanden. En al
wat p. de Groot verder van Thomas Aquinas heeft geleeraard voegt zich tot dezen hoofd-indruk zamen, dat hij is
niet een domper en niet bekrompen, en aller-ongevaarlijkst
voor de hedendaagsche wetenschap.
Sommige menschen meenen dat p. de Groot met zijne rede
de roomsche taktiek gevolgd heeft der bescheidenheid, met
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de geheime verzekering, dat de roomsche kerk voorbestemd
is om eenmaal de aarde te overheerschen, en voorloopig wel
op minzamen voet van verdrag met hare vijanden verkeeren
wil. Wij aanvaarden deze meening niet ; hoewel niet omdat
zij onwaarschijnlijk is, maar omdat wij 't onnoodig achten
p. de Groot te beschuldigen van een taktiek, waarvan hij geen
beslissend blijk geeft. Moge de Roomsche kerk listige be-leefdheid en een vriendelijk aangezicht al niet verwerpen als
voorloopige gedrags-wijze, tot zij de overwinning des gewelds
behaalt, waarop zij nu hoopt wij behoeven voor deze
illuzie niet te vreezen ; (en al bleek eens, dat de aardsche
machten tot onze verbazing gekromd gingen voor pauselijke
hulde — dan nog zou ons Inwendigst Geheim, waaruit onze
kracht is, zich niet onderwerpen aan zooveel paardekrachten
van uitwendig vermogen :) wij (uit deze verzekering), minzaam
van ónzen kant, verdenken den redenaar niet.
Dit lief-zijn tegen de natuurwetenschap van heden komt
niet voort uit fijnelijk bedekte list ; het is geen voorbedachte
bescheidenheid, maar beginsel: de roomsche leerstoel aanvaardt de methode der natuur-wetenschap, namelijk de induk
lieve redeneering als methode voor de kennis der waarheid. En
hier grijpen wij den nieuwen Hoogleeraar bij zijn eigenlijke
en principiëele en zoo groote beginsel-fout Deze transactie
acht ik een overgeven van de vesting.
-

III.
p. De Groot heeft bij zijne aanvaarding van het Hoogleeraarschap de gezamenlijke werken van Aristoteles als geschenk ontvangen. Deze kleine merkwaardigheid zegt meer
dan de poging (op bl. 24) om Thomas Aquinas als zelfstandig
denker en van Aristoteles onafhankelijk voor te stellen. » Thomas van Aquinas nam van zijn griekschen voorganger over,
wat hem waar toescheen en met bewijzen gestaafd (bl. 26).
Dit is zeer weinig een bijzondere deugd van dezen Thomas,
maar dit willen allen. De vraag is niet of de Middel-eeuwen
in velerlei opzichten 't eens is met Aristoteles : de vraag is
of hij onderworpen is aan het Aristotelisme. En dit is hij
onvoorwaardelijk wèl.
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En de roomsche wijsbegeerte is Aristotelisme; en de nieuwe
leerstoel te Amsterdam is ter bevestiging van het Aristotelisme.
Thomas Aquinas is meer en beter dan Aristotelist ; hij is ook
Gothieker en heeft ideëen verkondigd en liederen gedicht,
waar zijn wijsbegeerte, absurd en verouderd, naast staat als
een tegenspraak. Maar den Gothieker bedoelden Leo XIII
en p. de Groot niet.
Ik heb (in de September-aflevering van het Tijdschrift De
Nieuwe Gids) den heimelijken aard van het Aristotelisme
toegelicht. ]) Het is tot die denk-manier geworden, tot die
armelijke methode van redeneering om het wezen der dingen,
dat is de waarheid te definieeren (beter : voorbij te gaan)
wel nog meer door de latijnsche vertalingen en door Albertus
den Groote en door Thomas Aquinas, dan door Aristoteles
zelf, die er de aanleiding toe gaf.
Om grooter vaardigheid van systematischen gedachtebouw
heeft Thomas boven Albertus den naam van den Aristotelist
verdiend en op hem bovenmate is deze vloek toepasselijk,
(die zijne ziel kan verdragen omdat deze man tevens en eigenlijk,
o wonder, gothieker was, die zichzelf vergat als professor).
Thomas heeft nu allereerst het beginsel der Onwaarheid:
de kennis-leer van het Aristotelisme, aanvaard en gepredikt:
van de zintuiglijke waarneming langs den weg der verstandelijke redeneering op te klimmen tot de kennis van goddelijke waarheden »Ex his quae Sensus apprehendit, mens in
aliqua ulteriora manuducitur, sicut etiam sensibilia intellecta.
manuducunt in intelligibilia divinorum (bl. 13, noot 2).
De weg tot God is de ahstraktie. 0 er zijn wel, zoo waar-lijk ! hoogere waarheden, die wij niet begrijpen, Thomas
de Groot willen dit wel verzekeren ; maar het is een geringe
droefheid nu wij toch een deel der goddelijke waarheden
verstandelijk kunnen toeëigenen. En de onbegrepene zijn
waarheden zoozeer als de begrepene ; niet Waarheid, niet
Leven Gods, maar .... abstrakties, waarheden onder de rubriek
van stellingen plaatsbaar ; niet 'anders- wezend ; ten onrechte
mysteria genoemd, want deze kennis-manier tast het mysterie
,

-

i) Psychologie van het leven, I.
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i n zijn wezen aan. De Mystieken hebben geleerd dat God
gekend wordt in de Liefde en de Gothieker Thomas heeft
dit geweten, maar de Aristotelist zegt : in de abstraktie.
Dat dit dood e weten nu weer onderwezen zal worden, nu,
terwijl in het Hart der menschheid het Geloof gaat ontwaken
en de Vizie en het Tasten naar de dingen Gods en de Eerbied voor het Wonder ... ach dit zou ons bijna bedroeven ...
zoo wij voor invloed van dezen nieuwen leerstoel moesten
vreezen.
Het is Aristotelisme. En zoo ook is Thomas' Gods-leer,
welke althans in methode, door p. de Groot zal worden
-overgenomen. Als wij door abstraktie God leeren kennen
men zegge niet dat wij slechts ten deele langs dezen weg
God bereiken ; want wie iets van God kent, kent Hem, en
wie een;germate heeft leeren buigen ligt geheel op de kniëen
als wij door abstraktie God leeren kennen is God een Begrip:
het Groote Begrip, het Groot Leven-boze, armelijk inhoudboze en on-aanbiddelijke. En zoo komt dan bij Thomas
Aquinas ook dit bloedlooze Gods-begrip voor, aan Aristoteles
',onmiddellijk ontleend : het berip van den Bewege-loozen Beweger : movens immobile, uivovv 2xv^TOV. De onloochenbare geleerdheid zij 't merk der ongoddelijkheid.
Namelijk, en deze leer van Thomas zij met bedachtzaamheid
aangenomen : alle dingen bewegen ; nu is er geen ding, dat,
bewegende, de beweging heeft uit zichzelf: dus elk ding, dat
beweegt, heeft de beweging uit iets anders. Beweging is de
overgang van de mogelijkheid (potentie) in de werkelijkheid
(aktualiteit). Wanneer een ding door het andere bewogen
wordt, dat is in aktualiteit gebracht wordt, moet dit andere
zelf in aktualiteit geweest zijn; anders zou het niet kunnen.
Maar dat andere is weer door iets anders bewogen, enzoovoorts. Nu zouden wij tot in oneindigheid zoo moeten door
rekenen, wat niet kan. (Waarom niet ? Aristoteles en Thomas
willen het zoo.) Daarom moet er een eerste aktualiteit zijn,
zelf niet door iets anders bewogen, maar wel de andere dingen
bewegende : de aanvang van de reeks der bewegingen van
•de voorwerpen : dit is God.
Maar voor dezen God heeft geen David psalmen gedicht
.

-
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en geen Gothieker kathedralen bedacht. En het is wel onjuist
zoo men meende voor dit eind-begrip der mechanika (wien
ter bedenkelijke eere lokomotieven en lokomobielen hare
onaangename geluiden uitlaten) — dat men ten gevalle van
dit absurd raisonnement iets gevoelen zou van de Mystieke
Liefde.
Nog vier andere diergelijke redeneer-machinaties heeftThomas
Aquinas bedacht overeenkomstig den aard van het Aristotelisme.
En dat hij het bestaan van God alzoo gaat demonstreeren is
een misvatting, waarover wij ons tóch in dien gotL ken tijd
niet kunnen inhouden te verbazen. Is in de dertiende eeuw
het geestelijk leven z66 in tweeën gegaan ? Verarmd en verrijkt gelijktijdig, vervallen in abstrakties tot spitsvonderijen
toe, en tegelijk opgejuicht in groote extaze, torenhooge verbeeldingen en gedragen van innig sentiment ? Allerwonderlijkst : heeft de ziel van dezen éénen Thomas zich zoo getweeën-deeld, dat deze God-beredeneerder 66k gedicht heeft : Pange
lingua gloriosi Corporis Mysterium ?
Waarlijk het hoogte-punt van Thomas' leer : deze Godsdefinitie is hare veroordeeling voor-goed.

-

,

IV.
Bovendien als die redeneeringen nog iets gaven l al ware
't maar om een Abstraktie (met kapitale A, doch geen gothieke
initiaal) boven 't wereldsysteem uit te stellen : maar sinds
Kant zijn deze pogingen (de zoogenaamde bewijzen voor het
bestaan van God) in hunne onwaarde veroordeeld. Niet alleen
religieuze bezwaren maken wij tegen de aristotelistische wijsbegeerte ; maar wetenschappelijk is ze onhoudbaar. Zij komen
nooit verder dan de verklaring, dat, indien wij zoodanig begrip van beweging, of oorzaak, of doel of wezen aannemen,
wij dàn ook moeten (?) besluiten tot het bestaan van een
eerste oorzaak enz. (ten onrechte) God genaamd ; uit het
verband der redeneering treden ze niet ; dat God is wordt
niet bewezen, alleenlijk : dat onze redeneering op hem uitloopt,
wordt gezegd.
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Daarenboven: zij rekenen niet met het probleem van de
grenzen der verstands-kennis : het begrip van oorzaak, door
ons ontleend aan de wereld der empirische waarneming, en
daarop toepasselijk, wordt tegen zichzelf aangewend, indien
wij het overdragen op het Onzienlijke Wezen. Niets geeft ons
recht om het verband van oorzaak en gevolg, waarmee wij
de gebeurtenissen van het zichtbare voor ons zelf begrijpelijk
maken, te verhoogen tot een middel der kennis Gods. Dit
is illuzie en wij kunnen Thomas Aquinas niet ten kwade duiden, dat hij de gedachte der nieuwe kennis-leer niet heeft
voor-gevoeld ; maar wel achten wij deze fout onvergefelijk in
den nieuwen Roomschen leerstoel, die dan toch begeert het
geestes-leven van nu te beheerschen, ofschoon hij het niet
begrijpt.
Voorzeker het Ultramontanisme van L. Veuillot (de zegsman
van 't beruchte : Ik vraag de vrijheid van u, in naam van
uwe beginselen. Heb ik de heerschappij verkregen, dan
weiger ik u de vrijheid in naam van mijne beginselen) zou
al moeten zegevieren, indien wij weder, verbaasd als onkundigen, en àl de smart-draging van het worstelen der gedachten
over zoovele eeuwen vergeten, met onbesproken aandacht
luisterden naar de wijsheid van het Aristotelisme, onze ooren
en monden vol versleten geleerdheid van Thomas en p. de Groot.
V.
Nu is het mij leed dat ik z66 moest ingaan tegen Thomas
Aquinas. Hij is een mijner vrienden, omdat hij betere dingen
gedaan heeft, maar nu ik onaangenaam herinnerd werd aan
zijn vergeten zonden, was het noodig hiermee af te rekenen
om den Gothieker welkom weêr in mijn Huis te ontvangen.
Wij laten zijn leelijke toga als relikwie aan den roomschen
leerstoel, die haar uithange en opvouwe, gelijk Thomas, nu
ja, zelf ook deed, maar er is beter.
Ik zeide dat de Christelijke gedachte on-negentiende-eeuwsch
is, en bedoelde daarmeê niet dat zij deze Eeuw ontkent, maar
dat zij haar overwint. De herwonnen . Liefde en het herwonnen
Geloof is beter dan de nooit verlorene; want zij is hooger-.
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bewust en beproefd. De Onschuld is het voor-stadium der
zonde, maar de Heiligheid is de overwinning der zonde.
Het univerzeele Christendom heeft de beweging der Gedachte
dezer Eeuw doorleefd. Tegen het materialisme heeft het zich
aanstonds over-gezet ; maar deze gedachteloosheid kan bezwaarlijk Gedachte genoemd worden, ook niet met de bijvoeging » onzer Eeuw". Ik vind de kenmerkende gedachte van
dezen lateren tijd in de zelf-bewust-wording.
Kant heeft deze ziens-wijze (welke evenmin als eenig ding
geheel nieuw was) aan onze Eeuw opgelegd : dat zij leerde
de dingen en verhoudingen bulten den mensch, te beschouwen
als toestanden van den menschelijk-subjektieven geest: de
aandacht werd op de mogelijkheid van het kennen zelf gericht;
de mensch moest, door klare bewustwording van den aanleg
zijner kennis zelve, ontdekken hoeverre zijne kennis strekt.
Deze zelf-bewust-wording van het denkende Wezen, groot gewrocht van de negentiende-eeuwsche filosofie, heeft geleid tot
teleurstelling. De vroeger overmoedige mensch maat-nemend van
hemel en aarde leerde, dat hij maat-nam van — zichzelf. En hij
stond verslagen en viel in scepticisme. Maar uit zwakheid van
innerlijk Geloof.
Het Christendom deze gedachte-gangen doorlevend (niet als
toeschouwer maar als lijder) kwam niet tot scepticisme om de
innerlijke kracht. Het kwam te begrijpen, dat de zekerheid
niet was in de nauwkeurigheid der maten van zonnestelsels
naar ruimte en tijd (— och, de nebuleuze van prof. de Groot l)
Maar dat zij ontspringt van binnen. Immers: door de kritiek
van Kant op onszelf gewezen, ontdekten wij in onzen eigen
geest niet maar alleen de lijnen, volgens welke wij onze wereld
van waarneming en begrip opbouwen maar tegelijk de
innerlijkste bron waaruit ons hooger-geestelijk leven fonteint. In het Inlijkste der Ziel woont de Waarheid. In het
gezamenlijk Getuigenis der Geloovenden-uit-kracht is de overwinning ; de Waarheid is het Inlijke Leven der hoogst-levenden dat is der hoogst-geloovenden (Joh. XIV : 6 Ego sunz
veritas) en grijpt naar geloofs-verbeeldingen om hare heerlijkheid te openbaren.
Zonder de wijsgeerige gedachten dezer Eeuw meê te leven,
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ware het Christendom tot de klaarheid van dit inzicht niet
gekomen. Het ware in aristotelistische begrips-berekeningen verstrikt gebleven, gelijk ook de protestantsche dogmatiek. De
Kantsche kritiek heeft het aristotelisme definitief gedood, door
rechtstreekschen aanval ; (mystiek en religieuze verheffing
waren te voren het aristotelisme maar alleen voorbij gegaan,
als iets dat ze niet kenden of welks angel ze niet voelden.)
Dat de verstandelijke vormen niet beantwoorden aan werkelijkheid buiten den menschelijken geest, bevat ten eenenmale
het eind-oordeel over Aristoteles gesproken : de verwijzing naar
de innerlijkheid van het Geloof maakt principieel overbodig
de verstands-opklimming uit de bewegende voorwerpen tot
een movens immobile : een onbewogen God, die ze beweegt.
En nu het Christendom, niet meer aristotelisch tot logika
verlaagd, vrij geworden, het zedelijk recht heeft verworven
van zijn Getuigenis, kan het dus niet meer uitspinsels van
begrippen-rag gebruiken tot (noodelooze) handhaving van zijn
wezen ; maar het zal worden wat het was van den aanvang
Liefde en Aanbidding.
En uit gemeenschappelijke bewustheid van zijn zelf over
alle Tijden zal het in groot Medelijden aan de volken verkondigen de Wereld-verlossing door den gekruisten Zoon van
God zonder eenig bewijs van redenering.
VI.
Dat de Roomsche Kerk van nu evenmin als de Protestantsche
kerken aan de idee van het Univerzeele Christendom voldoet,
verlangt geen argumenten. Maar terwijl in de laatste tenminste
beweging en wording is en de erkenning van hare mismaaktheid, vertoont de tegenwoordige Roomsche kerk door haar
armelijk zichzelf voorstellen als gereed en volkomen Christendom, een zelfgewild karrikatuur. Van het Middeleeuwsche ideaal.
bleef haar slechts het Macht-ideaal bij wijze van hersenschim
over. De bejegening te beurt gevallen aan Ernest ' Hello,
Barbey d'Aurevilly, Verlaine, Léon Bloy i) zijn geldige gei) Verg. Léon Bloy. Un Brelan d'Excommuniés. Paris, '89. p. Si. „Ernest
Hello est un fout me disait, un jour, un chef d'ordre presque fameux dans
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tuigenis voor haar geestelijken dood : ze is een af-geordend
instituut dat geen profetisme toelaat, nóch nieuw en verjongd
bewegen des Geestes ; ze is als 't aristotelisme zelf, zonder
wording , maar vattend de dingen in bewegelooze orde van
een syllogisme.
p. de Groot heeft zich aan deze onbewegelijk-bestaandeorde van denkbeelden te onderwerpen en dat hij het doen
zal blijkt uit zijne inaugureele rede. Dat hij niet zal nalaten.
wetenschappelijke resultaten dezer eeuw in het kader van
Thomas' vastgestelde begrips-verbindingen op te nemen, is
een goedgunstigheid van het Aristotelisme, welke onze verbazing niet behoeft te verwekken.
Maar althans zal van dezen nieuwen Leerstoel de Geest
der Gothiek niet uitgaan over de Amsterdamsche studenten
en er zal geen Hymne ontstaan en geen Blijdschap en geen
Verwondering ; maar het zal zijn : weten, weten, wat ouderwetscher, maar niet a'nderssoortig dan dat weten, dat dient
voor examens en tot nut van de maatschappij.

-

-

VII.
Nu nog eere aan Thomas van Aquino, angelischen hymnezinger, die het officium van den Misdienst samenstelde uit
latijnsche liederen en teksten van den Bijbel en der kerkvaders;.
sequenzen en gebeden samenvoegende tot een liturgie, waarin de Aarde hare Geheimen sprak tot den Hemel ; dichter van:
Pange, lingua gloriosi corporis mysterium 1 en van : Lauda,
Sion, Salvatorem, Lauda ducem et pastorem, In hymnis et
canticis. En die deze stille woorden vergaarde;
Pie pelicane Jesu Domfine,
Me immundum munda Tuo sanguine;
Cujus una stilla Salvum facere
1'Eglise, organisateur vanté de beaucoup de pélérinages. -- Insuffisamment édifié
de cet arrêt, j'eus l'audace d'objecter quelques éclairs. Voyons, mon père, ne
lui en accordez-vous pas des éclairs à cet aliéné ? — Des éclairs ! me prépartit
aussitót le conducteur des caravanes de la piété. Mais, mon cher enfant, tout a
été dit depuis longtemps par Saint Thomas et Saint Augustin et nous n'avons.
aucun besoin des éclairs de monsieur Hello, ni d'aucun autre.
Ce moine exprimait la pensée de tout son monde.
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Totum mundum quit ab ' Omni scelere,
.................
Ut te revelata Cernens facie
Visu sim beatus Tuae Gloriae.
Die in zijn Ethiek als ideaal stelde ... de Kontemplatie, en
roemde haar als hoogste Geluk (Ultima et perfecta beatitudo
non potest esse nisi in visione divinae essentiae). In wien de
Mystiek het Aristotelisme verdreef toen hij leerde, dat de drie
theologische deugden (Geloof, Hoop, Liefde) als genade-gaven
niet konden zijn in middenstand tusschen twee uitersten (gelijk
Aristoteles voor alle deugd had verklaard.) Die de zeven
Makarismen zóódanig ordent, dat de kontemplatieve zaligheid
der reinen van hart als hoogste bereik aan het einde komt.
En meer.
Maar het schijnt dat voor den nieuwen leerstoel dit alles
niet zoo zeer belangrijk is. En dit komt uit. het Aristotelisme.
Maar nu de wijsbegeerte onzer eeuw het Aristotelisme heeft
verbroken, zijn onze oogen geopend, en na veel ervaring en
twijfel en grooter gestrengheid van kritiek, hebben wij in de
gothieke ontroering onze eigen gereinde en verkoninklijkte
ziele-beweging herkend.
Het ware nu onjuist één vertegenwoordiger uit de Mystiek
.af te zonderen. Bonaventura en Bernard ° van Clairvaux behooren nevens Thomas van Aquino, en Jacoponus en Thomas
à Celano en niet het minst de Nederlandsche, uit ons eigen
volks-bloed geborene, Ruysbroec. Het zou in de roeping
der Roomsch-Christelijke kerk liggen om de lijn dezer mystieken voort te zetten. Misschien zou zij, in deze richting gaande,
een machtig beginsel tot hare wedergeboorte winnen, waarbij
het Univerzeele Christendom meer gebaat ware dan bij vergane , begrips-uitéén-zettingen.- Dat het daartoe komen zal
voorspellen wij niet ; want op deze mislukte aarde wordt geen
ideaal verwerkelijkt. Maar wij, die nu dankbaar zijn om de
nagebleven mystiek, waarvan de Roomsche kerk, hoewel zonder
haar weten, de draagster is, zullen ons verheugen over elke
straal van herleving uit het verwachte Oosten. Dan zal
Thomas Aquinas, levend in zijn hymnen en kontemplaties, uit
beginsel zijns zelfs zijn wijsbegeerte verbranden, en de wateren
-
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der stem van Ruysbroec zullen zingen : » Gode loven dat is
dat eyghenste werc der inghele ende der heijlighen in hemelrike, ende der minnender menschen in ertrike. Gode sal men
loven met begheerten, met opgherechten crachten, met woerden, met werken, met live, met sielen ende met goede, in
oetmoedighen dienste. Die Gode hier niet en loven, selen
ewelike stom bliven."
13

en 15 Oktober.

Dr. J. D. BIERENS DE HAAN.

KUNST.
VOERHANS TEEKENINGEN.

De firma Buffa ` deed er wel aan, met verleden maand in
Arti eene verzameling van Voermans teekeningen uit vroeger
en later tijd saam te brengen. Te hooi en te gras had men
in de laatste jaar of vijf, aquarelleer-proeven van dit ernstig
talent wel kunnen te zien krijgen, maar tot een algemeen
begrip van zijn doen en laten in deze was men voor bedoelde
expositie toch niet recht in staat, zelfs niet al had men met
tusschenpoozen bijna al die aquarellen in Buffa's achterkamer
reeds met aandacht kunnen bezichtigen. Want de waarde van
een doorgezet zoeken als van dezen teekenaar moet men niet
bepalen naar het resultaat van het oogenblik, belangrijk

is vooral de lijn die men door heel dit werk ziet gaan. En
zoo kan het gebeuren dat ook een enkele teekening die in de
hand op zichzelve gezien ons niet bevredigde, in de reeks
geschikt, het hare bijdraagt tot beter verstaan van wat den
maker in heel zijn rustig streven drijft.
Er is door bijna heel Voerman zijn werk een aarzelen te
zien tusschen zachtheid en kracht, tusschen het teergevoelige
van zijn gemakkelijker doen, en het besliste dat hij zich met
meerder stoutheid droomt. In zijn oudere aquarellen scheen
de zachtheid overwegend : waar hij al eens sterker stralend
wilde worden daar lukte die luister hem niet te best, en waar
hij de schaduw dieper zocht daar geviel het dat zij moe werd
en gestopt. Het best spreekt er de teerheid in die fijner tegenstellingen en donziger vloeiing, en de ver doorwerkte waterverf voegt zich bij hem vaak tot effekten van kozende weelde,
van suizelende bekoring.
Doch er bleef in dat delikate werk een zeker gespeel, iets
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onklaars, bijna wat kokets dat aan de toch zoo beoogde
zuiverheid misdeed. En dit wel ziende gordde Voerman zich
aan tot het uitdrijven van dat kleiner-behagelijke, dat onzekerprecieuze, en hij ging allengs rustiger zien : voornamer en
grooter, hij won aan eenvoud en stelligheid en kracht. Ik geloof dat hij ook ernstig nota nam van het willen ' sommiger
Fransche synthetisten, maar toch bleef, wat hiervan in zijn werk
kwam, in de lijn van zijn eigen noodwendige evolutie. Trouwens
een Hollandsche schildersnatuur als de zijne kon, naar ik mij voorstel, met de belangwekkende esthetiek van die Franschen, die
een schilderij van meer ideëele basis verlangen, slechts betrekkelijk zijn winst doen. Het is al een ouder landschapschilder uit de school van Barbizon die eenmaal heeft gezegd,
dat de idee van een schilderij gebazeerd dient te zijn in
de aandoening der zinnen, zooals een boom alleen den hemel
kan inreiken, wanneer zij hecht met den wortel in de aarde
zelf gevest staat. En nu weet ik wel dat dit te absoluut
gezegd is en dat er een schilderkunst althans geweèst is, die
wel zuiver uit de abstrakte idee geboren, en uit het weidsch
verkondigen van die idee machtig geworden is. Maar wat
baat het ons naar dezen stand van zaken terug te verlangen,
wanneer niemand het groote wat naar vertakking van alle
geestelijke uitingen, te prediken zou wezen, levend onder de
menschen weet, want niet in het verloren paradijs heeft men
het beloofde land te zoeken. En het is in elk geval niet
ondoordacht, wanneer ik durf getuigen dat een kunst als uit
Voermans natuur moet voortkomen, werkelijk alleen door
emotieel zien kan worden gevoed. De schilder van die bloemen
in vaasjes en van weder bloemen in vaasjes, van die strakke
weiden en van weder die strakke weiden, is allereerst een
buitenman en een kijker, en het werk van zoo een gaat niet
van een idee uit maar van een vlottend gevoel. Doch het
geziene vereenvoudigen en veralgemeenen, het rusteloos voorbijgaande vatten in effen tafereelen, dat voelde hij, na jaren
buiten gewerkt te hebben wel zijn weg naar beter te zijn.
Hij verbant dan beslist de zachtheid van vroeger om een
strakke dofheid na te jagen, en zijn werk wordt er slechts
breeder, ruimer, opener, gezonder mee.
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Hij wint nu voortdurend in het benaderen van wat evenredig, klaar, hoog-rustig is, en in zijn statig geformeerde
rozen, in die fier gecomponeerde wolkenrijen, in die fijnstarende
paardenkopjes en in die rhytmiesch grazende vaarzen van de
teekeningen zijner laatste periode, raakt hij aan zulke placiede
natuuraanschouwing, als waaruit een kunst van veerkrachtig
breed geluk te wassen staat.
Dat voor iets zoo puur gedachts zijn bereiken nog maar
betrekkelijk is, Voerman zelf die zich van zijn werk zeer rekenschap geeft, zal dit dunkt me beter beseffen dan iemand. Dat hij
uit zijn laatste landschappen het heele, weleens ietwat geverfde
van zijn groen, het opgeprikte van de voorgrond-loovertjes,
het even soms door habiliteit nog redden wat aan gaafheid
te kort schiet, alsnog heeft te overwinnen, wie van ons zou
recht hebben hem dit als verwijt te doen gelden.
En dat, bij weder grooter meesterschap, hij over de stelligheid van die stugger aaneengelegde plans, weder iets van die
blozende teederheid zal weten uit te gieten, die hij nu, in
onzuiverder staat, zoo juist met moeite uit zijn werk gebannen
heeft, dat hij de nieuwe kracht met de ingeboren gevoeligheid, eenmaal harmonieus zal weten te huwen, dit blijf ik
hopen met geduldig vertrouwen.
26 October i 894.

JAN

VETH.

Adverteritiën_
Bij H. J. W. BECHT te Amsterdam zal tegen half November a.s.
verschijnen:
Nieuwe Paneeltjes, door ANNA KOUBERT. Prijs ingenaaid f 2.25;
gebonden f 2 .75.
Voorbijgaande Schepen in Donkeren Nacht, door BEATRICE
HARRADEN. Prijs ingenaaid f 1.50; gebonden f 1.90.
Trinette, Schets door HERM. HEIJERMANS JR. Tweede, goedkoope
druk. Prijs ingenaaid f 1.75, gebonden f 2.25.
Panaché, door FIORE DELLA NEVE. Tweede, goedkoope druk. Prijs
ingenaaid f i.5o; gebonden f 1.90.
Vroeger verscheen:
Zonneheuvel, door BJÖRNSTJERNE-BJÖRNSON. Prijs ingenaaid f 1.90;
gebonden f 2.50.
Clara Wildeman, Oorspronkelijke roman door NJI -SRI. 2 deelen.
Prijs f 6.5o.
Blank en Bruin, Nagelaten roman door M. C. FRANK. 2 deelen.
.. Prijs f 6.5o.
Mijne twee Schoonzoons, Nagelaten roman door P. F. BRUNINGS.
Prijs f 2.50.
Noordwest en Zuidoost, door M. T. H. PERELAER. Prijs ingenaaid f 2.50.
Fleo, door HERM. HEIJERMANS JR. Prijs ingen. f I.90; geb. f 2.50.
Dora Kremer, Drama door HERM. HEIJERMANS JR. Prijs f 0.90.
Gravin Mary, door J. H. DE VEER. Prijs ing. f 2.50, geb. f 2.90.
Menschen en Dieren, door Is. VAN RENNES. Prijs ing. f 2.25,
geb. f 2.90.
Zooeven verscheen een prachtwerk voor meisjes van 13-16 jaar,
getiteld:

Een Klaverblad van Vier
DOOR

TINE VAN BERKEN.
Met 8 fraaie platen naar teekeningen van E. S. WITIiAIVIP Jr.
Prijs ingenaaid f 2.40; in prachtband f 2.90.
De Spectator van 20 October zegt o.a.:
Wij lazen in lang geen meisjesboek, waaraan zooveel talent ten koste is gelegd.
Het is in één woord uitmuntend geschreven. De jonge lezeressen zullen er menig
prettig uur mee kunnen doorbrengen, zonder dat van haar zenuwen onnoodig
veel gevergd wordt.
Het zij elk aanbevolen die een geschenk zoekt, voor meisjes van 12-16 jaar.
De Telegraaf van 13 October zegt onder meer:
Zonder pretentie geschreven, zonder die hinderlijke poseerende pretentie van
meer dergelijke meisjesboeken, die meest in den moraliseerenden, oude-vrouwtjes
toon vervallen, is het de jeugd-herinnering van een jonge schrijfster, bijna zelf
nog meisje, die er eenvoudig, met gevoel en merkwaardig opmerkingsvermogen
voor leuke detaildingen op doorbabbelt. Een boek met letterkundig pogen is
het niet, alleen een gezond vertellen van bakvisschen-leven, zoo aardig bakvischjesachtig, ongekunsteld neergeschreven, dat men het heldere ginnegappen, de malle
frissche gekkigheden hoort en ziet gebeuren. Vooral veel vrouwelijk gevoel.
Vooral veel naïeve goedheid in dit boekje.
Grappig doorleefd -- dat doorleefd is hier wel een zwaar, maar toch een waar
woord — is bijna alles en we hechten er aan een paar kleine voorbeelden te geven.

Heden verscheen bij G. J. SLOTHOUWER te Amersfoort:

PIONO--PAN-HO.
Oorspronkelijke Indische roman.
— DOOR —

J'. DEKMOUT.
Schrijver van »In de Koffie".

2 deden in geïll. omslag

. . . prijs f 5.—

Over des auteurs eerste werk schrijft o.a. Elsevierr's Geill.. Maandschrift:
Een nieuw auteur, J. DERMOUT, heeft in zijn roman — die niet nader behoefde aangeduid te worden als oorspronkelijk en Indisch — door hem »In de
Koffie" getiteld, herhaaldelijk dergelijke uitmuntende landschappen geschilderd.
Als nieuwe bijdrage tot de Nederlandsch-Indische letterkunde dient »In de
Koffie" met blijdschap te worden begroet, vooral omdat de schrijver, even als
MAURITS (P. A. I)AUM), een zeer scherpen blik, eene vaste hand en een onmis
kenbaar letterkundig talent bezit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . Het is is te hopen, dat deze nieuwe schrijver, die zoo heugelijke beloften
aflegde met dit eerste kunstwerk, ons niet al te lang late wachten op zijn tweede.
De Nederlandsche Spectator schreef:
Inderdaad is deze goed en flink ontworpen roman zuiver »Indisch". Hij handelt
schier over niets dan »koffie", en de d r a m a t i s p e r s o n a e redeneeren ook
in gezelschap schier uitsluitend over »koffie".
Het is een leerzaam boek.
Is deze roman ten opzichte van »koffie-aanplant" en »koffie-oogst" van technischen aard, vervelend is hij daarom niet. Enz.

Van „In de Koffie" • zijn nog enkele exemplaren te verkrijgen
à f4.90, door bemiddeling van eiken soliden Boekhandel, of in
plaatsen waar geen Boekhandelaar gevestigd, franco per post van
den Uitgever, na toezending van het bedrag per postwissel.
Zooeven verscheen:

L. VAN DEYSSEL

Verzamelde Opstellen
INHOUDSOPGAVE:
Nieuw Holland (1884); Over Literatuur (886); L'Oeuvre (1886);
Happe-Chair (1886) ; La Terre (1888) ; De Ooievaar (1888) ; Lidewijde
(1888) ; Zedelijkheids-Causerietje (1888) ; De Goncourt (1888) ; Maurits
(1888) ; Literatuur Fyziologie (888) ; Zola, Gedekoreerd en Akademielid (1888); Zolaas Nieuwe Boek (1888); Een Koningin zonder
Kroon (i888) ; Juffrouw Lina (1888) ; De Bulgaarsche Letterkunde
(x888); De Familie Hendriks (1889) ; Eline Vere (189o) ; La Bête
Humaine (189o); Willem Norèl (189o); De Morrisons (1890); Porselein
(189o); Engelbert de Chateleux (189o).
Prijs f 2.90, in Linnen Stempelband f 3.50.
Uitgave van

SCHELTEMA & HOI,KEMA'S BOEKHANDEL,
Amsterdam.

FEESTEN
DOOR

JAC. VAN LOOP.

III.
Buitenom gromde nog de bui. Van het Oosten naar het
Westen schroeide het weêrlicht de lucht nog telkens open en
dan vlaagden de stadsverschijningen weêr purper-zwart overeinde, hieven hun spitsigheden als met gebaren van schrik.
De laaiende hemelbrand leek nog neêr te toornen in de
pleinen, sulferde voor de uiteinden der 'straten en deed de
vloeren spiegelen, schoon minder helsch. Het avondleven
begon al in de drukke stad. De winkelramen schitterden
gauw ontstoken, serres vol kunstige bloemen, juweelkasten;
de menschen wandelden de café's uit en al meêr in 't gladde
licht; zoo met kermis tusschen rijen kramen kwam er geruisch
van vreugde onder het wegrommelen van den donder.
Doch armer buurtjes bewaarden langer het nokkende geluid
van het water, in het gesieper van de goten en het gelek
van hun huizen als stokoude menschen voorover. En pakhuisachtige straten, leêg, — het verre schellen van een tram
verluidde er naargeestig, zoo in een achteruitgegaan winkeltje
de voordeurbel doet die »volk" waarschuwt, glommen,
geschrobd door de bui, nu het gele gas uit de tranende lantaarnen van paal op paal de doode puigezichten er bescheen.
Zwoelte was gebleven boven het wasemende water, boven
de grachten met hoogmoedige namen, waar kapitaal huis
naast huis en kantoren schuilen achter de lommers van de
dampende geboomten. Stiller waren zij nog in dit uur van
den vetten maaltijd, in de verlatenheid van den zomer. Nu
22
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het dreigement van het weêrlicht weêr vloekt aan de lucht,
tronen er de gevelkoppen stug op uit de tuinige wijk, en
het bliksemvuur schrijnt over ouwerwetsche trappen en in
modern glas, fosforesceeren de bassins tusschen de bruggen
en ontploft het in de bruggrotten. Maar is het vuur van
den hemel, dan verplechtigen zich weêr de rangen van de
burgerpaleizen onder dezen laten schemer ; verzadigd staan
ze achter de loomheid van 't geboomte, slaperig aan het
geraas-werende water, stil en bijna kolossaal.
De lucht houdt haar glanzing van verklaard metaal wel,
maar wordt al ouder en ouder. Wat wolkjes met kleur van
onweêr nog vlokken er en drijven; belast met somberheid is
daar deze deftige oud-eeuwschheid, die zonder leven blijft en
eenzelvig. De tongetjes van het gaslicht doen er als vertel;
schampen vallen er van neêr, wegrollende stapels geld in
de bedriegelijke kelderdiepten van het water en de boomblaadjes goudelen zoo kwistig boven de lantarens of het
handenvollen zijn van ducaten.
In deze stille ongenaakbaarheid nu, komt uit de duistere
daling voor een brug, een heidensch leven aanpatsen, ketelmuziek, en schrale stemmen zingen er in mee. En daarna
gloeien er peperhuizen en rafels van bont papier onder het
gas. 't Is maar een troepje kinderen dat daar onder de
leuning Jordaanwaarts trekt. Met zijn bepluimd hoofd overstekend de balie gaat een jongen vooraan, een jurk sleepmantelt hem na over de natte steenen en hij bekkent zijn
omroepslagen uit twee ijzeren deksels. Naast hem stapt een
meidje dapper in d'r onderbroek, het haar hangt slikkig
haar wangen langs, ze is beschilderd met kurkzwart, maakt
groot lawaai met een vuilnisblik. Hoog op de beenen, de
voeten in plompe rijglaarzen loopt ze, wringt ze de al maagdelijke heupen, boven op de brug caprioolt ze, en jonge sloer,
begint triomfantelijk een vermetel liedje. Achter het drieste
geweld van hun flikkerend slaan, sjokken ouwelijke dreumesen
tegen den brugberg op, moeiig, schrompel bij den grond,
besmoeseld onder de neuzen, toegetakeld met kleurtjes,
soldaatjes met kneveltjes, met borststerren, met epauletjes en
sjerpen. Er is een die een lichtje als een vrachtje draagt.
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— »Hartjes-jagen I hartjes-jagen 1" zingen ze.
De hemel knipoogt geweldig. 't Vloog oostelijk op van
de grommelende eilanden tot westelijk naar het verloopen IJ.
In de strieming van het weerlicht staat de rijke steding aan
't vlammige water en nu zijn de dwergen achter de brug.
Langs de drukke zij van de laatste der 'drie gordelende
grachten verrijst de Jordaan afzonderlijk en kroelt van leven
als schermutsel, zendt knetteringen uit en lichtingen op, alsof
er met schroot wordt geschoten. Een inzicht naar binnen
straalt plotseling, roode huiskarkassen spiegelen onderste boven
in het gore grachtwater, waar veel troebele dingen traag in
drijven, de bommen van schuiten voorbij die vastliggen aan
den rioolwal en - zoo de dwarswaters in. Norsch blokt de
buurt onder het zwenken van den hemel, wat wonderlijke
paren scharrelen op den wal, in het winkellicht fel gekleurd,
verduisteren achter stapels en marktstalletjes. En als een
inluiing nu beginnen de klokken van den Westertoren uit
den nacht van zijn gekroonden kop, het kwartier te bespelen.
In de bloemnamige straten feest het volk, onder de gevels
zit het volk te kijk. Ze zitten langs de kanten van het voetpad,
op stoelen, op stoepen, onder de sterrige schaduwen der
lantarens, op de banken, overal ; op de gootplanken met de
beenen in de gaten der kelders waar ze vreemde nerinkjes
in houden. Elk benedenhuis is een zaakje. Ze bivakeeren
tot voor in de wrakke trappen die naar de bovenkamers
leiden langs het zweeterig zwarte touw ; boven de onderdeur
die soms middendoor opengaat om de weinige ruimte, glimt
het slappe einde. De hooge houten en de breede steenen
buitentrappen zijn verstopt van kinderen, ze klommen tot in
de wrongen der leuningen ; en ook de ramen zijn open, de
huurders van de bovenvoorkamers kijken voor de ramen.
De pret is huiselijk, ze zijn onder elkaá r. Bengaalsche lucifers,
niet gespaard, verlichten de buurt onophoudelijk vroolijk, de
kinderen bedelden en kregen vandaag centen om ook een
doosje te kunnen koopen ; overal glanzen de keien en de
gevels, het is zoo prachtig als brand. Dikwijls fonteint uit
-
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een raam een toortsje vuurwerk, de hand schudt omdat de
vonken meer zullen regenen en wanneer dan de luchtbal
eindelijk uitschiet en boogt hoe hooger hoe mooier, is de
opgewondenheid daar groot, want er moet er nog een uitkomen, er zitten twee ballen in, elke vuurpijl kost vijf centen.
De kinderen vechten om de uitgebrande hulzen.
De sjofele sloppen, waar de schaduwen der eenige gaspit
schimmen van griezelige armen over de muren doen waren en
waar het druipende waschgoed op de rekken en lijnen is
blijven hangen, zijn verlaten ; de bewoners liepen de blinde
gangen uit ; de straten zijn vol begin en einde van gezang.
Harmonica's tremuleeren in den damp die de regen heeft
gelaten en in de waseming der doorgespoelde goten ; veel
nerinkjes ruiken naar buiten, daar waar zoutevisch verkocht
wordt is de lucht sterker, en waar aardappelen-keldertjes zijn,
bij petroleum-winkeltjes vooral. Zomerig verinnigen zich de
gezangen, rekken de jammer van verlaten meisjes en de
klachten der kolonialen, over berouw en boete, van het hospitaal, van »de tralie's al van een ven-ster." Moeders met
breede heupen en wijd van schoot, luisteren toe met gul
genot, de porsters en de groentewijven, de vrouwen die de
handen uit de mouwen te steken weten, wanneer bij een trap
waar een vroedvrouw onder-vóor woont, of voor een keldergat
waar een wit aangestreken bloempotje met een heiboendertje
er naast tegen de deurpost »Witkalk te koop" vertelt, wanneer
daar het jonge volk is gaan klaar staan bij een muzikant:
meiden met golverig en plekkerig ponniehaar over de geboende
voorhoofden glimmend van de groene zeep, de lostrantige
fabrieksmeiden pas weggeloopen van den dans, de vrije waspitten en de koffieleesters met strikjes in den hals, met hoornen
kammen en gitten in de haren van klap-reuzel glanzig, wanneer ze saámzingen met de jongens in ambachtsmouwen en
boezeroenen die sigaren uit een doorrookertje rooken. Vaders
luisteren, rooken goedmoedig pijpjes, pruimen en laten het
sap voor hun voeten kletsen ; ze schouderen de leuningen en
de trappen aan, zooals • ze daags ergens staan te hangen
wachtend op los werk ; metselaars in witte kalkbroeken,
sjouwerlui met knevels en bakkebaarden ; mannen met sikken
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en uit den nek geschoren haar, oude zeelui ; er zijn er nog
die ringetjes in hun ooren hebben ; kerels die ruige polsen
heffen uit het omgeslagen baaihemd.
Voor winkels die wel zooveel licht geven dat men er lang
bij schemeren kan, of voor de kroegen, 't liefst en 't best
van stand aan de hoeken van straat en dwarsstraat, staan de
orgels te dreunen en op hun wielen te wiebelen nu er de
dans omzwaait. De elkaar houdende paren draaien in het
klammige licht, maken passen en wiegen met de muziek die
ronzebonst en trompettert uit de mooie klankkast. Er is een
panorama in dat heel langzaampjes opschuift, waar naar de
kinderen niet moe worden op te zien, de gezichten tegen de
gonzende kast. Maar »uit den weg" want de dans heeft
ruimte van noode en de straat is nauw. De meiden die
't graagst in matrozenpakjes verkleed gaan, zetten de voeten
wat wijd, houden de knieën wat krom, gewend als de beenen
zijn aan de verberging der rokken ; te breed in 't kruis,
loopen ze gespannen in de blauwe zeemansbroeken, die door
den goed aangesjorden trekker om de heupen vast, over de
schoenen wijd is, om de enkels flodderig. Is de broek wit,
dan behoort er een sjerp bij van blauw als in 't ballet. Gestreepte branie's overkragen vleezige en ook fijne schouders
en jonge borsten die rumoeren in de weeke stof van het
blanke baadje, maar het vrouwenhaar draagt de marine-muts
zoo kranig als het kan op éen oor ; de mutslintjes krinkelen
over halzen zonder flinke spieren, al hebben zij zich mannelijk
gemaakt met snorretjes van zwart. Zij dansen, de wimpers
neêr ; een sieraad van een meid heeft ze zoo mooi lang zwari
als een gitana ; zij dansen ; dansen is ernst, met elkaar en
met de jonge kerels, die pakkerig van knuist, de koppen
malloterig bewegen, uit het gefomfaai van de vrouwenkleeren
waarin ze zoo lastig gaan.
Het orgel kart vooruit, staat voor de groote ruit van eer
spekslagerszaakje, de bazuinen vonken de kluiven tegen er
een afgehakten varkenskop die akelig lollig lacht ; voor eer
drogist, onder den getulbanden gaper die zijn gezonde ton€
zien laat, en dan op den hoek voor het pothuis van eer
schoenlapper. De dansers en de danseressen loopen meê
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draaien en wiegelen dadelijk aandachtig, de rokken zwieren;
treedt er een paartje uit, met de handen nog om elkaars
de meid zweet, de jongen bedankt haar met een
middel,
klapje boven op den blooten rug en zegt : »speknek", er
treden wel weêr anderen bij en in nog aardiger verkleeding.
Een Colombine, chineezig kijkend uit 't bemeelde bakkes, een
edelman dronken onder een vlasse pruik, hij draagt een koperdradig wambuis en danst in menie-roode hoozen ; een neger
»een blauwe" en een erg luchtige Godin. De wijven loopen
onder de huizen vandaan, de mannen verzetten de beenen,
hét gat van de straat is dicht van het gedrang. En wanneer
de bengaalsche lucifers van boven het pothuis en van de
trappen herhaaldelijk worden aangeschrapt en de tooverige
gloed de vertooning overschijnt, dan is de dwarrel zoo groot
dat er bijna geen oog op te houden is en vraagt een dor
vrouwtje die rookerig zeere oogjes knipt en beverig wijst ze
uit haar grijs omslagdoekje aan de buurvrouw kloek naast
haar : » Is dat nou een jongen of is dat nou een meid ?"
Soms komen er in den dans wat dienstmeisjes meedoen,
welke het avondje vrijaf hebben ; ze zijn zonder mantel, de
keelbanden van het afdragertje hangen hun los over den rug.
Een naaistertje dat door het gedrang moet met een wit pak
over den arm, blijft even toezien, heeft wel lust maar geen
tijd en een hekel aan schorremorrie. Er staan ook wel kantoorheertjes bij stil : »pas maar op je verlakte toontjes", en
schoolmeestertj es die » socialist" moeten hooren.
Het weerlicht ; buitenom rommelt het of er kanonnen rollen;
laag laande de straat als een eindelooze kelder.
De buurt speelt met vuur. In het kortstondig gloeien van
de lucifers verrijzen en verzinken de brokken straat, het is
een heftig tot de kruin toe rood worden van de zonderlinge
huizen, alsof ze driftig worden. De omstanders loopen van
het dansen weg, wat is er 1 een vrouw staat er aan te gaan;
een zevenklapper is onder haar rokken gegooid, dat is gemeen, ze roept Sodom en Gomorrha bij elkander. Het troepje
waar ze midden in lummelde, giegelt uit mekaar, een kruik
glimt bloot op de gootplank en 't bijkans omgeschopte glaasje.
»Brand" jubelen de kinderen nu de vrouw haar groot boezelaar
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uitschudt. De zevenklapper raast, spuwt vuur over den grond
en knalt snel met slagen van beddelakens die vlaggen op
den wind. Maar het opwindende knallen van het kruit is
overal, de serpenten sissen, opgekeild buitelen ze om en om,
spatten tegen raamposten en glazen, want de worp vaak
mislukt, sterren van geluid schietend. Met pracht van geweld
ontploft een donderpot, een vuursalamander, dat is een
duur stuk.
De vensters snateren ; de kijkers houden de benauwd lage
kamers donker om des te beter het licht van de straat te
kunnen zien. Op sommige plekken ziet het zwart van de
menschen, men zou over de hoofden kunnen loopen. Kijk
uit, kinderen en oude menschen behooren op de stoepen te
blijven. De troepjes beroepen elkaar, grijpen naar elkaar en
raken aan het hossen, en 't gaat weêr links, het gaat weêr
rechts, overal laten de verkleeden zich graag zien in alle
buurten. Toch zijn er ook wel straten waar het tot diepin
ellendig zwart is ; daar rist alles voorbij, de handkarren staan
er geketend en met hangslot om het stelen versloten tegen
de ziekige muren; het stinkt er vuns ; of was er de brandspuit pas heen gereden, is het er drabbig, glijden er de
voeten de plassen in en lijken er de huizen geblakerd in den
donker. Wanneer er een huiverig vrouwtje opduikt uit een
water- en vuurkelder, ze beurt in de aarden test het kooltje
vuur dat ze heeft gekocht voor een halven cent, moet ze
eventjes toch op de kleine steentjes wachten, kijkt de , straat
uit, het eind is rood ; ze mummelt wat in d'r eigen, talmend
om de blijdschap van het verre orgel in de echoën van het
hartjes-jagen.
Het sjoert, het sj oert ; men .weet in de bereddering van
geen uur of tijd. De straten worden al bij brokken ongezellig,
winkels gaan er al meer dan genoeg dicht, een groot raam
vol glinstering van huishoudelijke artikelen krijgt de luiken
voor ; wel te rusten. Een lappenwinkelier haalt zijn baaien
hemden binnen; bij den paardenslachter zijn al de haken leêg,
verder op wordt het schunnig donker, daar moeten ze niet
wezen. Maar de meeste bedrijfjes blijven toch open voor het
gaan in en uit. De tapperijen schamerig achter gordijnen en
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hooge- horren; koekenbakkers en de komenijs die glazen vol
kokinjes heeft ; sigarenwinkels met de krullige letters op de
ruit en de fantasietjes van kistjes er beneden ; nederiger een,
die een houten arm uitsteekt tillend een zware sigaar., Een
depot, leêg van brood, toont door 't glas heen de lei vol
krijt. Bij een strijkster stapelen de opgemaakte mutsen achter
een bloempot; er is een achterin hel voorhuis stikvol stoffers en schuiers ; een kleêrenmagazijn opgepropt van jassen,
broeken en waar een modepop pronkt met manchetten aan
die zoo wit in zijn gezicht ziet als een drenkeling; er is
een ernstig huis met een lang bord : Bank van Leening. Een
winkeltje dat vuurwerk verkoopt en allerlei papieren mombakkesen die malle gezichten trekken achter het glas, en enkel
ook valsche baarden en knevels netjes op karton vastgemaakt,
gloeit door al die vroolijke kleuren tusschen al verscheien
donkere puien. Maar in het licht van een lantaren is in de
deur van een barbier de lijst van de Staatsloterij goed leesbaar ; de groote prijzen aantrekkelijk met vette letters, de
honderdduizend, de vijftigduizend, de dertigduizend en ook
de tien. Op het koopren scheerbekken dat er boven uithangt
wordt veel gemikt.
Boven onoogelijke diepte ging weêr blauwig vuur op ; was
het een luchtbol of was het weerlicht ; gezang schalt langs
zwarte waters. Van Westermarkt naar Noordermarkt joelt
het plezier als door doolhoven voort en terug over de bruggetjes die worden afgerend door het losvoetige volk. Jubel
is er ook in de hoogte waar de toren speelt, en wanneer
hij het alarm van zijn heelslag heeft laten neêrzinken over
de buurten, is er nog als gonzing van kokend water in de
lucht, dan is het alsof er wat breekt, en een plotselinge stilstand van alles is er. Een bot gegaap kreunt uit een deurpost,
ook zijn er vrouwen en kinderen die naar binnen gaan.
Doch dan staan er stoepen weêr stampvol menschen, er
wordt gezongen met kunst ; een landauer bespannen met twee
paarden, waar kerels in werkpakken zich in toeren laten,
kan niet vooruit, de zes mannen liggen heerachtig languit,
de modderlaarzen op de kussens, een paar beenen steken
over het portier schoenen met spijkers naar buiten. Ze hebben
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den tijd aan zich, groeten met grootmoedige gebaren. Bijkans
onder een societeiterig wijd-open venster staat het tweespan
groenig schuim op de bitten te knabbelen, de paardkoppen
schudden heftig en de hoeven slaan hard vonken uit de keiën,
nu de serpenten als een snelvuur opsissen naar het groote
raam. Daar boven het bewaarschoollokaal onder de gaskroon
is een mannen-zangvereeniging aan het repeteeren. »Excelsior"
juichen de tenoren, »Excelsior" brommen de baardstemmen
van de bassen en de mannen in het rijtuig zingen ook hoogerop nu de koetsier weêr vooruit kan sturen.
Dan onder de vensters leuteren verhalen en er wordt geklaagd dat het niet meer zoo mooi is als vroeger, » als u
maar es op de Zeedijk was geweest." Een marinier in klein
tenue en een bijdehande meid weten er alles van, zij zwetst,
struikelt over haar woorden, terwijl ze de banden van haar
hoed haar wangen afgooit, ze hèt 't warm. »Ouwe kraai
wat doe jij zoo laat nog in de drop?" smaalt ze langs haar
wipneus weg, want achter haar is een aanspreker stillekens
voorbij gegaan ; om zijn bef en gelanferde hoed zou men zoo
zeggen dat hij ook verkleed was. Doch groot lawaai stuwt
uit de dwarsstraat binnen en »als de weerlicht" worden de
stoepen vol.
Een bende neemt de geheele breedte van de steenen ; ze
loopen er als soldaten op het geroffel van een trom en boven
in den rooden walm die meekomt, wankelt een lange gekroonde
figuur op boven de ooren van zijn paard. Rataplan, rataplan,
rataplan, daar danst in witte kleêren een Pierrot suisebollend
vooraan, telkens hupt zijn eene been naar zijn buik op en
klapt hij met de lange doodsmouwen, die zijn handen overslippen alsof hij vliegen zal gaan.
De straat schokt en dreunt van het oproeren der trom.
Bij drieën en vieren draven de menschen toe, uit de oude
gevels leunen de lui over. De troep is staan gebleven, er
moet wat gedronken worden. De kroegdeur is veel te nauw;;
zoo krijgt de koning zijn slok boven op zijn paard en drinkt
zonder storten ; gaat er het glaasje van mond tot mond ; geneer
je maar niet, »we hebben toch allemaal dezelfde schurft." Onderwijl heeft de marinier de stokken en voor het lijf van den
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tamboer rammeneit hij het vel van den ouwerwetschen schutterstrommel, midden in een kring die van aandacht stil is.
En nu komt de Pierrot de »vergunning" uit dansen, eerst
schemerig met zijn wapperende armen, dan bengelen de roode
dotten op zijn hemd die de knoopen verbeelden. Langs de
kleine steentjes gaat hij probeeren passen te maken, het
streepje is smal, het lijkt wel of het lachen er hem af blaast.
Onverwacht legt hij zijn mouw om den hals van een propperige
deern, verkleed in een geruite hanssop, die lenig geworden
van de pret, wegkrimpt, niets van hem wil weten. Om haar
te trakteeren wil hij terug naar de slijterij.
En in eens is er dan alles in de war. Een jonge vrouw,
blootshoofds en zwaar drachtig, staat er voor de troep te
krijschen, heeft den pias vast bij zijn flodderige plunje.
Rataplan, rataplan, rataplan, de toorn raast in de buurt.
De witte kerel heeft de slons gelaten, staat nuchter op zijn
beenen, in zijn droog krijtig gezicht starren zijn zwarte steekoogen over zijn vrouw heen, of stond zij achter zich zelve.
» 'k Waarschouw je" gromt ie en keert weêrom.
Ze is afgeschud ; dan huilend zonder tranen, bibbert en
krampig hokt haar wilde keel, verstikte scheldwoorden uitratelend en brokken van verwenschingen ; met krabberige nagels
heeft zich de vrouw opnieuw aan den man vergrepen. Kwade
aderen trekken achter den Pierrot zijn ooren op, hij schijnt
te groeien in de nauwte van omstaanders die gulzig kijken
en tureluursch. Als een slachthamer tillend heeft zich zijn arm
geheven, het roode baaihemd en de harige vuist verschijnen
uit den spannenden mouw, met een sloomen slag dolt hij
zijn vrouw de steenen tegen.
Nu in al deze gillende en ziedende hoofden zijn wel de
vermomsels vergeten en de vrouw ligt er met haar moeilijken
buik. Ze liet geen kreet; haar oogen blijven toe, in den
schijn der lucifers die uit de ramen bijlichten, is een dikke
streep te zien, uit haar neusgat druppelend. Het roepen van
moord schreit de huizen langs en weêr begint de trommel
met geweld in de herrie te slaan. Handen grijpen en willen
er scheuren ; knieën. schoppen en trachten er te knauwen,
deerlijk op teêre plaats ; de beenen tuimelen over de stoepen,

335
haartoeten raken los en ook de woorden slaan, maar woorden
doen geen zeer. In weerwil toch marcheert de troep vooruit,
omstuwend het logge paard dat aan den teugel getrokken
wordt met zijn razenden koning ; de vrouw geholpen ; maar
in het donkere en dan weêr lichtelaai geweld is de Pierrot
verzwij meld.
.

En weêr in een zoo pas als een eindelooze kelder laaglanende straat, staat het klankgevaarte van een orgel op zijn
wielen te wiebelen nu er de dans omzwaait. Geweldenaren
zijn die bazuinen van plezier. Hier in het sleuren van muziek
en vochtig verre gezangen zitten de kijkers of zaten ze er
honderd jaar, het feest te laten duren ; in stikkedonker vergaan de einden der straat ; met katten tusschen hun beenen
zitten er gehurkt, genesteld onder de vreemde uitpuilsels van
de huizen die hun overstaan, de raamgaten slokkig open naar
de versche lucht.
En de wielende kopergonzingen der schetterende trompetten
omzwellen den deinenden dans. Voor zooveel centen wordt
de orgelman niet moe ; hij heeft zijn broodwinning mooi gemaakt met wat kleurige lichtjes ; telkens vervat hij den slinger
met een uitgeruste hand. Hij laat de paren dansen, die
elkaá r bij de schouders houden, want veel danst meid met
meid. En hun voeten kennen de keien ; hun gedaanten, verstompende in den schemer die altijd tusschen lantarens is,
schuiven, keeren, weêrwiegelen het heete leven van den wals.
Een stalen triangel rinkelt en relt midden uit de boezem
van het orgel en het is de galop die voorbij drift, totdat het
stuitende tegen de kijkers, omme en terug gaat.
Wademen van stilte latend in den nacht, speelt de toren;
de hooge klokken versprinkelen hun ijle vreugde ; dan bomt
het uur. Onder de ramen en boven de kelders konkelen
de stemmen voort in het orgelen verzonken, verzeurt zich
de rake straattaal die de woorden versloft, tot weer verstaanbaar een keel uitschiet met een roepklank van koopwaar
venten daags in stad, of een hond huilt, kunnen muziek niet
verdragen.
Onder de lantaren grimasseert het gele vlamlicht de gelaten,
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verzwart de nepen en de knepen van de versleten ouden en
van taaien nog niet oud, geilt over de schonken en de naakte
werkbotten en schimmelt over de kleêren. Ginds onder de
naaste straatvlam zit een vrouw in een kraakzindelijk jak en
ze schijnt bezwafeld. Een jong kerel vlooit rustigjes zijn hond
den hals ; kinderen liggen over de kouwe stoepsteenen, opgeblazen en rozig van slaap, soldaatjes wien na de zware bataille
de vermoeienis overviel. Maar er zijn er nog wakker genoeg,
hoor hoe ze leven maken:
Slinger in de roet, wie der meê doet.
Van avond
Met een kaarsie
An deur.

Handje aan kleine hand tot een heelen kring dansen ze,
en 't straatlicht, gelijk een fakkel op een lans, beschijnt al
het tierelierende moois van de uniformpjes ; er is nu ruimte
genoeg, laten ze hun hart maar ophalen, het is niet alle dagen
hartjes-jagen. Bijna al de gewone winkels sloten, ze willen
er ook wat van hebben. Over de hoofden der grooteren die
daar en netter dansen heeft zich verderop, op den rug van
een brug, wat dicht-in-elkaars weêr vertoond, het daalde weg
en om nader te komen in de diepte der straat. Al lang
kwam er geen optocht. De huislui kakelen geducht ; op een
bord als op een wegwijzer staat »Vliegend Blad" geschreven;
de kinderen houden vol van »hartjes-jagen en lollepotterij",
dat is alles niets in het 'leven van het orgel dat in bediening is.
De duisterige schimmen walsen. Wanneer de lampion
schuinser wiegelt voorbij de borst van het orgel, vaart de
muziek gloeiend de trompetten uit ; muziekjes lijken de vensters
wel geworden of zijn het rinkinkende kelkjes daar uit de
naaste herberg, luid van walmige kelen en ros lachen. Ook
achter de walsers korte schreeuwen gaan, doch 't klinkt onfeestelijk, als hoi .. hei ... hoi ...
De orgelgalmen zwaaien ; de uitgelaten rooden gloed overbrandt weêr het dansen en de schotse en scheeve huizen als
meê tot dansen klaar, lijken wel verkleed. Ze komen met
lange en druipneuzerige hijschbalken op steltbeenen voorover,
lijstwerk als krulpruiken hangt hun om d' ouden kop. In d' een,
.
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om een bovenraam krieuwelen steentjes, neepjesmutsachtig,
als rimpeltjes om een half blind oog, in een ander zijn veel
glazen beneden strakker geruit dan in een schoon boezelaar
de plooien van het mangelen. Door d' allerlei verfkleuren
opzichtig en mooi voor een blauwen maandag, gelapt als een
verstelde broek, en buikig veel, met rare uitbouwseltjes tusschen de daken en in de straat, of ze hadden gejongd,
zooals er veel kleine aardappeltjes kunnen vastgegroeid zitten
aan een grooten, wanken ze weêrzijds in den schijn, die nog
vuriger is dan klare bitter in een glaasje. Een baaihemd
waaghalzig hoog aan de armsels opgehangen, gloeide en leek een
vlag van vrijheid ; en er tuinde een rekje vol wonderlijk verzorgde
bloemetjes bij een tortel in zijn teenen korfkooi buiten.
.... »Asjeblieft, alsjeblieft, van onderen 1" .... schreeuwen
mannenstemmen heel dicht bij.
Tj ingeltj angelend, bommend en klavierend, onzichtbaar als
lol binnenshuis, spelen al de instrumenten van het orgel nu
een mooie wijs; het dansen verplechtigt; het Zondagsche
genot en de zomersche droomerigheden zweemen over de
tronies van de vrouwen, terwijl de mannen hun snurkjes vergeten in de volle vuist of het speeksel in de wangen.
Al spelend kart het orgel opzij, al schuivende dansen de
paren naar den kant, want er wordt vlakbij gewaarschuwd, maar
het opene waardoor de handwagen naar voren is geduwd,
danst geleidelijk weêr toe. De twee timmerknechts rijden vrij
snel. De wielen hobbelratelen over de keien en doen daar
dansen de lange zwarte doos die op den wagen rust en die
zoo lang is als een overlangsliggend mensch.
Nu verzinkt er het praten. Een lucht van spanen, krullen,
van versch geschaafd hout, ruikt na, dan achter de kar zijn
kinderen aan het huppelen, soldaatjes met epauletjes, borststerren en sjerpen en terwijl het orgel zijn wijde galmen om
den dans verzwaait, zingen zij op de wijze van : »het regent,
het zegent, de pannen worden nat":
Een doodkist
Een doodkist
Een doodkist ......

SONNETTEN
DOOR

HENRIËTTE VAN DER SCHALK.

I.
Niet mijn de makkelijke en onbenepen
wellende sprakingen, niet d'ongestoorde
gebaren die glijen gelinde door de
ruime atmosfeer : lustig zeilende schepen.
Niet mijn van joelende en brood-dronken woorden
frazig gepraal, als wapperende reepen
en niet mijn de gegrepen
feestelijk doek
handen, de heftige oogen, de verstoorde
gedragingen, alle die ón-bereiklij k.
Maar mijn de magistrale en als kalmatie
werkende aandacht, mijn het heusch bejegene'
en volge' in willige overgang — en rij klij k
mijn 't straffe tegenstribb'le' en stugge tegenhouden van . 't ongewilde in serieuse statie.
1892.
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II.

Nu zingt de bladerzee, de volle rijpe
van zomer, zingt, zooals de blauwe, koren;
en met toe-e oogen en 't enkele hooren
heb ik de waterhande' als om te grijpen.
Maar als ooge' op-gaan, gaat ze weer verloren,
die we in geluid, geluid alleen begrijpen,
en de lucht-handen die geen steenen slijpen,
de bladren, ruischen weer, ruische' als te voren.
En z66 zal ziel, die weidt in wisseldingen,
verwarrend 't veel-verscheidene, bezwijken,
maar wie in 't hart der dingen binnendringen
wil, laat hij stil zijn en alle oogen sluiten,
en lette' op de verre, zwakke geluiden,
die hij dàn hoort, want dat is 't al-gelijke.
1893.

34 0

III.
Voor Albert Verwey.
Tooi als vlinders, die ze zoo wit deed schijnen
hebben afgeschud al de bloesem-boomen,
verlust'gende oogestoeten niet meer komen
tot hen, 't egale groen doet roem verkleinen.
Bloesems, geborene om te verdwijnen,
liggen verstrooid, verlaagd paden omzoomen,
maar waar de blikke' in 't dichte groene schroomen
lacht al, leeft heimelijk sterk, 't-eens-te-zijne:
de vrucht, levende droom van rood en goud. —
Zóó, als bloesem van jeugd gevallen is
gaat schoonheid onder en blijft 't leege achter
voor 't oog, dat erbarmelijk toezicht houdt;
maar rijpend al, weet geduldige wachter
de nieuwe, blijvende gestaltenis.
1893.
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IV.
Zooals handen, bij onverwacht beroeren
trillende zoeken een verhaast heenkomen,
omdat ze zijn, toevallig-saamgekomen,
en niet, machtig bevel, willig volvoeren,
zóó ziele' ook, die in andre, klare stroomen
ze wanend zage', en, verwachtend toevoeren
van 't eige beeld, door vreemd beeld zich beloeren
ziend', opschrikke' angstig, droef als na mooi droomen.
Maar onze handen hebben niet getrild
en vast verbond gemaakt zonder verdragen,
omdat een machtiger 't z66 heeft gewild,
en toen elk onzer ziele' in d' andre boog,
schrikte van beide geen, want beide lagen
weerspiegeld lichter, in elkander's oog.
1893•

34 2

V.
Zooals de bosschen en de dorpen schijnen
bergland vol steden in het ver verschiet,
zoo zijn de dingen die het hart flauw ziet,
geduchter, dan die dichter, die de kleinen.
Want de afstand verbreedt tooverend lijnen
van leve' en land, en bitter weenen wie 't
wete', om dit zwaar en heel bepaald verdriet,
van altijd moete', om Waarheid's wil, verkleinen.
En toch bestaan de vaste evenredigheden der dingen, en 't punt, waar komt blijken
hun Zijn, bestaat. -- Maar niet voor mensche-oogen:
wie het wil naderen, vliedt het door wijken,
wie 't wijkend zoekt, wordt door het groote ledig
tusschen 't geen hij beschouwt, en hem, bedrogen.
Sept. 1 893.

FILOSOFIE ALS WETENSCHAP
DOOR

T. J. DE BOER.

Wetenschap of kennis noemen wij een bewust weten, een
kleinere of grootere groep van verschijnselen omvattend. Voorwaarde van alle wetenschap is dus óf een zekere samenhang
in de verschijnselen, waardoor zij groepen, misschien éene
groep vormen, óf een eigenschap van ons bewustzijn, die
verschijnselen in samenhang op te vatten. Deze beide : het
systeem in de verschijnselen en de synthese van ons bewustzijn,
voor den dualist twee verschillende, hoewel correspondeerende, voorwaarden van kennis, zijn voor den monist uitdrukkingen, die dezelfde zaak, van twee zijden beschouwd, beteekenen.
Alle verschijnselen kunnen voorwerpen worden van wetenschap, maar ze zijn het, op zich zelf, niet. Eenerzijds noemt
men den inhoud van het naieve bewustzijn niet met den naam
van kennis ; andererzijds wordt voor den vorscher het enkele

op zich zelf staande feit eerst voorwerp van wetenschap,
wanneer hij het, geen afzonderlijk verschijnsel meer, vat in
zijn samenhang, als deel uitmakende van een groep. Naarmate
die samenhang onverbrekelijker en de zekerheid der kennis
grooter is, gaat het weten over in wetenschap.
Volgens deze bepaling moet dus elke wetenschap tot voorwerp hebben een groep van verschijnselen. Beantwoordt nu
wat men filosofie genoemd heeft of nog noemt aan dien eisch?
Houdt men zich aan den naam, dan beteekent filosofie niets
anders dan een zoeken of streven naar wetenschap, een methode
tot kennis. Maar dit is geen wetenschap, nog minder een
onderscheidend merkteeken van de een of andere wetenschap.
Immers, van een absolute kennis hebben we geen voorstelling,
alle wetenschap wordt. De godin der wijsheid moge vol-
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komen uit het hoofd van Zeus te voorschijn springen, als
dochter der menschheid wordt zij met smart gebaard. Wijs
zijn alleen de goden, het ideaal, waarnaar wij, wetende menschen, streven.. In alle wetenschap moet er gezocht, gestreefd,
gevorscht worden Begeerte alleen leidt tot den boom der
kennis. Ware wetenschap is erfgoed noch schooltraditie, maar
vrucht van onderzoek, van toewijding, van weetgierigheid. In
dezen zin is elk wetenschappelijk man (van den geleerde
zwijgen we) een filosoof.
Maar men wil onder filosofie ook een wetenschap, een systeem van kennis verstaan. Als zoodanig moet zij een eigen
terrein naast of een eigen sfeer boven de andere wetenschappen hebben. Een eigen terrein, dat wil zeggen een bizondere,
begrensde ' groep van verschijnselen ; een eigen sfeer, dat is
alle verschijnselen in éen groep gesloten. In het eerste geval is zij eene wetenschap, in het andere de wetenschap.
Dat elk de door hem beoefende wetenschap voor de wetenschap bij uitnemendheid houdt, kan men der menschelijke ijdelheid niet al te euvel duiden : ten deele hangt de vooruitgang
der wetenschap van zulke eenzijdigheid af. Maar niemand, de
theoloog uitgezonderd, is zoo vast overtuigd van den voorrang

zijner wetenschap als de filosoof. Luider dan anderen heeft hij
steeds de zekerheid en voortreffelijkheid van zijn kennis verheven. Algemeen en vast is er aan de opperheerschappij
der filosofie en aan de onfeilbaarheid van haar wisselende
systemen geloofd. Let men echter op den tegenwoordigen
toestand der filosofie, dan moet men wel tot de gevolgtrekking
komen, dat de liefde tot haar te groot was en blind maakte,
dat men haar vertroeteld en bedorven heeft. Want kwijnende
ziet ze er in onze dagen uit. Hare geschiedenis wordt beschreven, doch zelve maakt ze geen geschiedenis meer. Niet
slechts botte koppen, ook de mannen van geest en kennis
hebben zich van haar afgewend. Als een hybridisch verschijnsel grijnst ze ons aan. Optredend als wetenschap,, blijkt
ze bijna altijd weer verdichting te zijn. Niet als waarheid in
het kleed van dichterlijke schoonheid, maar als verdichtsel in
het keurslijf van schoolsche geleerdheid treedt zij ons tegemoet. Kunstenaar en dilettant ergeren zich aan haar vorm
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en de wetenschappelijke onderzoeker wordt door haar inhoud
niet bevredigd. Zou ze weldra van allen verlaten worden?
Een der oorzaken van dezen toestand moet een valsch
begrip der filosofie als wetenschap zijn.
In de oudheid verstaat men onder filosofie niet veel anders,
dan wat wij door wetenschap uitdrukken. Zoo spreekt Aristoteles van filosofiën en van de eerste filosofie. Het eigenaardig
kenmerk der filosofie is en blijft langen tijd haar universaliteit.
Ze is wereldwijsheid, wetenschap van het Universum, kennis
van het wezen der dingen, van het éene, ware Zijn. Als
zoodanig verschijnt ze in de Middeleeuwen naast en onder
de theologie, maar beide het al der dingen omvattend. De
theologie is de leer van God en van alle dingen in hun betrekking tot God. Ze ziet dus de dingen van boven, van
God uit, terwijl de filosofie ze van beneden, uit het standpunt van den mensch beschouwt. Dit karakter van algemeene
wereldwijsheid blijft ook in den nieuweren tijd voortduren.
Wis- en natuurkunde scheiden zich allengs van haar af. , Maar
Galilei, Kepler en Newton heeten nog bij voorkeur filosofen.
Descartes noemt ook zijn mathematische en fysische onderzoekingen filosofie. Tot op onzen dag leeft deze opvatting
in het spraakgebruik, vooral in Engeland en Amerika, maar
ook in Duitschland, waar de meeste Universiteiten uit vier
,

faculteiten bestaan.

Tot het afbakenen van de grenzen der filosofie heeft de
nieuwste tijd vele pogingen gedaan. Nu eerst heeft de vraag,
wat voor wetenschap de filosofie zij, beteekenis gekregen.
Nog luidt het antwoord zeer verschillend. Maar zoodra men
de filosofie als wetenschap duidelijk heeft leeren onderscheiden
van de filosofie der dichtende fantasie, dan zal men zeker, ook op
dit gebied van onderzoek, tot grooter eenstemmigheid komen.
Wat moet dan de filosofie als wetenschap zijn?
Geen onderscheiding heeft langer, dieper en verderfelijker
gewerkt, dan die tusschen verschijning en idee, tusschen schijn
en wezen. Andere wetenschappen zouden de verschijnselen
tot voorwerpen hebben, terwijl de filosofie als de wetenschap
zou hebben na te vorschen het achter de verschijnselen liggende wezen, den diepsten grond des Zijns, Hoe is het
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mogelijk, dat men, na Hume en Kant, op het veld der wetenschap nog het spooksel van het Zijn, de Substantie ziet
ronddolen ? Wat is een Zijn, dat niet verschijnt, dus voor ons
niet bestaat ? Wat is een verschijnsel anders dan het ons
verschijnende, onze voorstelling? Van een wezen in of achter
de verschijnselen kunnen we nooit iets positiefs beweren, het
kan nooit voorwerp van wetenschap worden. Met verschijnselen, met voorstellingen heeft de wetenschap het te doen,
niet met dingen of substanties. We weten niet wat dat zijn.
Op het eeuwige, onveranderlijke Zijn heeft de filosofie zich
te dikwijls en te lang blind gestaard. Het was een niets,
een ledige ruimte, waarin ze blikte. Ons oog wordt veelmeer
geboeid door het altijddurend worden met zijn oneindigen
rijkdom van regel en vorm. Niet met Plato wenschen wij
het moede hoofd neêr te leggen in den schoot van het blijvende zijn, maar als Herakliet dompelen we onze borst in
de zee der altijdbruisende wording. In plaats van starre
ideeën zien we overal zich ontwikkelende vormen, in plaats
van de zwijgende dofheid eens onsterfelijken wezens, hooren
wij het machtig zwellende lied, dat in onuitputtelijken rijkdom
van tonen den op- en nedergang der verschijnselen begeleidt.
De bewegelijkheid van onzen tijd, de diep gevoelde strijd om
het bestaan, brengt ons in dubbele mate het bewegelijke aller
dingen, de vlucht der verschijnselen tot bewustzijn. De gespannenheid der gemoederen, kenmerk van den modernen
tijd, toont zich zoo der wetenschap gunstig. Ongunstig wordt
ze eerst, wanneer, zooals bij velen, die spanning tot overspanning wordt. Dan vergeet de mensch, in zijn lusteloosheid
naar rustige rust verlangend, de werkende, strijdende wetenschap. Overgelaten aan de buitensporigste • wenschen, de
grilligste droomen, zoekt hij in dien ziekelijken toestand troost
bij onveranderlijke ideeën, hoopt hij op een eeuwig zijn. De
dorst naar het algemeene sloopt zijn kracht.
Naar een voor haar onbereikbaar wezen streve dus de
filosofie niet. Maar zou ze misschien niet het al der verschijnselen, in éen groep gesloten, kunnen omvatten ? Men
kon dat meenen, toen de polyhistor al het weten van zijn
tijd in zich vereenigde, toen een Aristoteles of een Leibnitz
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heel de wetenschap beheerschte. Maar in onzen tijd, nu de
kracht van den arbeid op elk gebied ligt in de verdeeling der
taak, is dat een illusie geworden. Nu het algemeene ons geen
voorwerp van wetenschap is, bestaat er ook geen universeele
wetenschap meer. De splitsing, de verbizondering der wetenschappen, in onze eeuw vooral doorgedrongen, heeft tot glansrijke uitkomsten geleid. Thans geen spelen meer met zwevende
algemeenheden, geen bouwen van ideeën op ideeën hoog in de
lucht, maar werken, met de voeten op onze aarde, verzamelen
en rangschikken van feiten, ziedaar onze roeping. Daarom
is een filosofie als alwetenschap onmogelijk. Het panorama
aller dingen te zien, is den eindigen sterveling niet vergund.
Velen verlangen van de filosofie een zien der dingen in
vogelvlucht. Uit elke wetenschap neme zij de hoofdbegrippen,
de algemeen belangrijke resultaten. Zij moge een kort begrip, een encyclopedie, niet slechts formeel, ook materieel,
van alle bizondere vakken zijn. Zoo ongeveer ziet een oppervlakkig beschavingsideaal er uit. Van alles iets en niets
goed. Op degelijkheid komt het niet aan, om eenheid bekommert men zich niet. Steeds gaat het in de breedte, van
diepte nooit sprake. Vergeefsche poging 1 Ge zult veel stof
in de hoogte jagen, maar de zon niet zien.
't Kon echter zijn, dat in de monarchie der wetenschappen
de filosofie de eerste plaats innam. Ze zou dan al die bij zondere wetenschappen, die, verschillende groepen omvattende,
los naast elkander staan, in verband zetten. Ze zou op het
uitgebreid veld van onderzoek onze gids kunnen zijn, de spits
van de piramide der wetenschappen, de kroon aller kennis.
Deze redeneering gaat uit van een valsche voorstelling.
Zeker, de eene wetenschap kan soms winst doen met de uitkomsten eener andere, maar in den regel zal zij het best
haar eigen plaats in de hierarchie der wetenschappen kunnen
bepalen. Elke wetenschap heeft, om zoo te spreken, haar
filosofie. Zoolang de chemie aan den leiband liep der zoogenaamde filosofie, kwam zij niet waar ze behoorde te zijn;
zoodra ze echter leerde zelve te gaan, vond ze haar plaats
(en welk een plaats 1) bij de natuurwetenschappen. Altijd
duidelijker blijkt het, dat de verschillende groepen van ver-

34 8
schijnselen niet los naast elkaar staan, dat de verschillende
wetenschappen niet zonder natuurlijk verband zijn. Wat
bijeenhoort, zoekt en vindt zich. Het is dus volstrekt niet
noodig, dat de filosoof met zijn wijsheid kome, om de deelen
van het al in elkaar en de afzonderlijke wetenschappen aan
elkaar te zetten. Een regina scientiarum erkennen wij niet,
de wetenschap is hierarchie noch monarchie, maar een vrije
republiek.
Men heeft getracht den naam filosofie te geven aan de
wetenschap van den menschelijken geest. Twee werelden verschijnen ons : de wereld der dingen buiten ons en de wereld
van ons bewustzijn, een makro- en een mikrokosmos. De
andere wetenschappen nu houden zich bezig met de veelheid
van objecten, de filosofie met het eene beschouwende, voelende,
strevende subject. Filosofie ware dan Psychologie.
Maar dat wil men niet. Elke naam, door de overlevering
geijkt, moet zijn vak hebben. En zoo wordt dan de filosofie
een tweede, zeer verbeterde uitgave van de zielkunde. De
psychologie zegt ons, hoe de mensch denkt, de filosofie als
logica hoe hij behoort te denken ; de psychologie leert, wat
de mensch voelt, de filosofie als aesthetica wat hij moet voe-

len ; de psychologie stelt vast, waarnaar de mensch streeft,
de filosofie als ethica wat hij te begeeren en te doen heeft.
De psychologie staat hier dus op een lijn met de andere
wetenschappen : ze ziet terug, ze constateert wat is, ze vraagt,
wat er zijn zal. Daarentegen treedt de filosofie gebiedend
op, heenwijzend over hetgeen is naar wat er moet zijn. Hiermee echter is het begrip der wetenschap verloren gegaan. De
wetten, die zij geeft, worden dan tot geboden, terwijl ze
niets zijn dan formules voor regelmatig geschieden. Wel kan
de wetenschap in al haar volkomenheid ons voorspellen, wat
er zal zijn, maar nooit bevelen wat er moet zijn. De wetten
der wetenschap zijn natuurwetten, geen zedelijke. Deze geeft
alleen de wil van den sterke.
Filisofie = psychologie ? Op zich zelf is er niets tegen.
We hebben hier een zekere groep van verschijnselen. Doch
aan den naam psychologie hebben we genoeg. Laten we
toch niet te veel woorden toe op het erf der wetenschap : waar
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een woord is, zoekt men een begrip en vindt men een zaak.
Nog enger heeft men het begrip filisofie genomen, namelijk als leer der wetenschap, theorie der kennis. En waarlijk, indien we filosofie in ons wetenschappelijk woordenboek
willen behouden, dan zouden we 't alleen hier kunnen gebruiken. De eerste wetenschap zij de wetenschap van het weten
zelf, die over de voorwaarden, de bronnnen, den inhoud, de
grenzen onzer kennis handelt. Het weten begint altijd en
overal met dingen, maar het bewust geworden weten, de
wetenschap, richt zich van den aanvang op zich zelf. Het
begin van alle weten is de vreeze der dingen, doch het
beginsel der wetenschap is de zelfbewustheid. De een zegt
dit, een ander beweert dat, tot de filosoof optreedt met de
vraag : hoe weet gij dat ? In den beginne is een beroep op
eigen waarneming of op het gezag van anderen voldoende.
Maar de waarneming kan dwalen, het gezag bedriegen. Nu
zoekt men een ander standpunt. Men onderscheidt van de
lagere waarneming liet hoogere denken, dat zekerheid van
kennis waarborgt. Doch ook hier doemen zwarigheden op:
het denken is vaak in strijd met zich zelf; geen twee filosofen, die gelijk denken. Twijfel aan alle weten, soms de stelling, dat we niets kunnen weten, is daarvan het gevolg;
resignatie bij sommigen, onrust bij anderen. Op nieuw wordt
een vraag gesteld niet meer, hoe wij weten maar of
we iets weten en wat dat zij. Iedereen meent iets te weten
en nergens is zekerheid. Tot op eens als een elektrische
slag de gedachte verschijnt : maar dat meenen zelf en al mijn
twijfel en mijn nadenken, dat is toch zeker. Van nu af is de
taak der filosofie duidelijk, hoewel nog dikwerf miskend. Uitgaande van ons voorstellings-leven, heeft zij het in 't bizonder
te doen met de verschijnselen, die wij weten, kennis, wetenschap noemen. Zij heeft te onderzoeken in welke gevallen,
onder . welke voorwaarden, naar welke wetten deze verschijnselen zich voordoen ; hoe zij werken, hoe ver zij reiken ; welke
plaats zij innemen in het systeem onzer ervaring.
Ook hier rijzen vragen. Wat is weten, weten in 't algemeen, afgezien van elken inhoud ? Wat is wetenschap, de
wetenschap, wetenschap in 't algemeen, afgedacht van eenig
-
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voorwerp ? Is de filosofie als » Wissenschaftslehre « geen » Wissenschaftsleere ?
Zoo vraagt men, van een verkeerde opvatting uitgaande.
Niet toch met het weten in het algemeen, met een duister
wezen der kennis heeft de filosofie het te doen, maar met
het verschijnsel, dat er menschen zijn, die onder zekere omstandigheden beweren, iets te weten. Haar voorwerp is niet
een absolute wetenschap, die ergens buiten ons zou bestaan,
maar de wetenschap als psychisch verschijnsel, dat, wat wij
zekerheid noemen. Zóo beschouwd is de filosofie een deel
der zielkunde, de psychologie van het denken. Ze is een
wetenschap als andere wetenschappen.
Doch er is ook een filosofie van andere dan wetenschappelijke orde, nauw verwant met kunst en religie. Religie,
vereering van overmacht, van het meer-zijn-dan-ons-zelf,
bron van alle streven naar hooger. Kunst, uiting van dat
streven, poging, aan het overschuimende-in-ons een vorm
te geven, die het bewaart. Filosofie, de visie, de weerspiegeling in ons bewustzijn van de groote passie, die wij voelen
en het hooge streven, dat wij willen. Ach hoe ver overschrijdt
zij den omvang van ons weten 1 Het niet waargenomene wordt
voorgesteld naar analogie van het waargenomene.
Alles smelt saam in één beeld. Onbewust streven we naar
eenheid, afronding van aanschouwing. Al het voorstellen
eener menschenziel (van den geleerde zwijgen we) staat naar
zijnen aard in den dienst van voelen en willen d. i. van het
gemoed. In al ons denken werkt de fantasie, die levensader
van onzen geest. En van de fantasie zijn religie, kunst, filosofie de dochters.
Ze zijn gelijkelijk bedorven. Zooals de priester de religie
tot theologie, de handwerker de kunst tot nabootsing heeft
verlaagd, zoo is onder den invloed der school de filosofie
tot een leer gezonken. En daarom is het niet goed, dat de
religieuze mensch kerkpriester, de kunstenaar schoolleeraar
of de filosoof staatsprofessor worde. Men denke aan Jezus,
aan Rembrandt, aan Spinoza.
Sept. 1 894.
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Zooals het boomengroen en 't blauw der luchten
Des zomers 's avonds wegneevlen in trage
Opwolkingen van duisternis, die stage
Stijgen in stilt', waarin de ruisch-geruchten
Van boomen, als in 't grijs huizen, die lagen
Helder, vervloeien, en op 't winde-zuchten
Mystieke zangen uit rondom gehuchten
In 't ver verklinken als aloude sagen,
Zoo is herinn'ring. Stil als avondvrée
Vervagen geestlandschappen achter wazen
Vergetelheid, die overstroomt als zee
Van efnend grijs droefheid en vreugd. Extazen
Sterven in verten weg als 't wel en wee
Uit 't sprookje, . dat we als kindren 't liefste lazen.
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Opgedragen aan Dr. N. v. Rijnberk.

( Vervolg.)
V.
In het zachte halflicht van de kraamkamer lag Martha te
bed, moe achterover in het hooge kussen, recht-uitstrekkend
in onbewegelijke rust, week-drukkend haar vingers tegen de
zwaar-dekkende deken in onbewust spelen.
'T was de derde dag na haar bevalling waarin zij pijnlijk
had nêergelegen twee dagen achtereen met kort-slapende pozen
van droomende soezing, met telkens luid kreunend opwaken,
wonder-ziende de oude omgeving waaruit ze was weg geweest.
Haar dochtertje sliep kalm in de wieg die hoog-wit stond
onder den weeken schemer die door de kamer hing, beweegloos helderend tegen den grijzen muur die plat opdommelde
in egale strakheid.
Door de matte stilte dubbeltikte de schoorsteen-klok een
maat-durend geluid, kort-tellend gestadig achtereen een wegsoezende kleurloosheid door de warme dofheid van het vertrek.
Buiten langs het venster stond een gelijk-lichte winterdag,
grauw helderend een vaststaande zuiverheid tegen de oogende
vensters der achtergevels van de Govert Flinckstraat, telkens
trillend , van een warrelzwevende sneeuw-drading, roerloos
glazend in doode witheid, sluipend door de ruiten een heentreurende vloeiing over de meubelen, dommelend een boden
slaap over de kleurdoezelende schijnsels rondom.
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'T was voor 't eerst in de drie voorbije dagen dat ze alleen
was, dat ze niemand om zich had die haar weghield uit den
behoeftenden drang heen te denken naar alles wat was gebeurd
in dien korten, lang-geduurden tijd.
In den vagen nevel van haar herinnering zag ze den ochtend wêer dat ze voor 't eerst gevoeld had niet te kunnen
opstaan, de vreemde drukheid rondom haar bed met de
zenuwachtige jachting van haar man, heen en weer loopend
met haastig bewegen, 't opkomen van den dokter pratend met
kalm-gerustende stem zijn gewone woorden in de angstige
vraag-rommeling rondom hem, de langsame kruiping der uren
van den langen dag, een voor een helderend in de doode
stilte van het huis. En daarna de eindeloose nacht waarin
ze wakker lag, starend naar de vreemd-duisterend schaduwen
der meubels, telkens inkleinend onder de weëe pijnen die ze
voelde sluipen door haar moê-leunend lichaam, luisterend de
kort krakende geluiden van het slapende huis, telkens wegsoezend op de rythmende ademblazing van de vreemde vrouw
die in haar kamer sliep, onverschillig liggend in eén zware rust.
De tweede dag, vroeg lichtend met ongewone kleur, wakend
om haar hooren een zacht-dompende drukte van het huishouden, 't korte binnen-komen van haar man met den dokter,
't zelfde gewone zeggen van den vorigen dag en daarna 't
heftigen der pijnen, krom-drukkend haar lichaam in een scherpsnijden van een ondragelijken druk. Telkens sliep ze in, wegsoezend uit den somberen schemer van haar kamer, droomend
dat 't voorbij was, wêer-wakkerend door een onbewuste smart
die werkelijkte in haar waken, zweet-angstend ziende dezelfde
plek van haar behang, een onduidelijk kleurende bloemengroep, veranderend onder het halflcht van haar bed in een
grijns-bekkende drakenkop, bijtend met onbewegelijke gaping
naar haar gezicht, terug-teekenend de vroeger geziene figuur
als ze inspannend keek om ze te vinden. Altijd kwam hij
wêer, beweegloos bijtend naar haar toe wanneer ze opschrikte
uit haar kort-rustenden slaap, langsaam grooter vullend haar
warrend denken, dwingend haar staren naar hem heen wanneer ze iets anders zag, drukkend zijn beeld naast de herinnering der uren die ze nêerlag in pijnend verwachten.
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De avond, lamtrekkend de matte uren, sneller heftigend de
groeiende pijn tot scheurend snijden, woelend haar trillend
lichaam in een ongedurig heen-en-wêerliggen onder 't warmdrukkend dek. En daarna een nevelig voorbij visioenen der
uren, vage stemgeluiden, klankend als in een mistig ver zijn,
een zacht kreunen dat ze hoorde uit zich zelf, opschreeuwend
tot klagend gegil, korte, onmerkbare momenten van slaap,
lang-droomend in een mat-rustende nêer-ligging van haar
kracht, een schrikkend wakkeren waarin de drakenkop grijnsde,
onbewegelijk als den geheelen dag, gaap-starend met wijde
kaken naar haar angst-bijtend gezicht. En op eens een wijde,
moe-omzwevende dekking van diep-donkere matheid, een gebroken nêerliggen van haar leden, hoorend in een dichte
wolking wat gefluisterd werd om haar bed en daarna een
neerslaande, visioenlooze slaap, waaruit ze was wakker geworden onder 't plotseling scherp opstaan van haar gedachten
dat 't voorbij was.
Zij was blijven liggen, gelukkig in de weeke machteloosheid van haar ontwaken, streelend haar lust zóó te liggen
zonder einde, soezend met vaag heen-en-wêer dwalende gedachten wat luidloos zweefde door haar hoofd.
Nu, terwijl ze voor haar herinnering zuiverde wat ze toen
had gevoeld, vroeg een vreemde verwondering door haar denken
dat 't niet was geweest wat ze altijd gewenscht had. Vroeger
wanneer ze vooruitzag naar dat oogenblik waarvan ze had
gelezen zonnend in hoog-zingende kleur, waarover ze gehoord
had met onzegbare woorden van mystiesch, nooit-wêer-te
krijgen geluk, had ze altijd verlangd ook daarin te zijn, wenschend mee te leven dat ééne moment van nooit vergetende
zaligheid, grijpend naar haar kind met gulzig verlangen, vastdrukkend haar kind tegen haar kloppende borst, angst schermend dat deel van haar zelf in een diep-innigende omhelzing,
ernstig belovend in haar binnenste nooit weg te gaan uit de
behoeftende hulpeloosheid van dat pas beginnend leven.
Wanneer ze zich koud-kalm afvroeg of t dàt was geweest
wat door haar denken had gestaan, moest ze bekennen dat
alleen een egoïstische behoefte naar rust op dat oogenblik
gedrongen had in haar lichaam, onverschillig afduwend alles
,

355
wat daarbuiten was, wegduizelend alles in een dood-liggenden
slaap. En daarna had ze 't ook niet gevoeld, ze had niet
gezongen in haar diepe binnenste van een têerbindend leven
in de liefde tusschen haar en haar man, ze had niet geluisterd
de vólzwellende juiching van haar hart toen ze haar kind
hoorde klagen met een klein-schorrende stem. 'T was een
nieuwsgierige verwondering geweest die ze had gevoeld, plotseling verlangend haar dochtertje te zien, zoekend in de
kurende gezichttrekking van 't kind de voldoening die ze
gedroomd had, wegzwijgend achter haar teleurgestelde stilte
de zachte smart dat ze daarvoor zooveel had moeten lijden
twee dagen lang.
Ongemerkt was die onverschilligheid overgewarmd naar een
medelijdend, warm-berouwend voelen voor dat onbekende kind,
een droef-dringende vrees voor haar doodzijn, een benauwende
angst haar niet meer te hebben naast zich rustig slapend
onder den wit-zachten schemer der wieggordijnen. Naast de
spottende brokking van haar illusie was haar moedervoelen
gehejderd, vóórzwevend aan haar denken de groote verwachting van lang komende jaren naast de groot-groeiende jeugd
van haar dochter, wêervindend haar eigen jongheid in de
vrouw-wording van haar kind. Zij zag haar leven ver in een
vage toekomst, samen gaande denzelfden weg, nauw met
elkaar onder een ophelpend troosten der pijnwringende dagen,
lichtend de donkere uren met een vriendelijk-helpende
liefde voor elkaar. En heel ver later zag ze in haar soezen
den dag dat zij zou weggaan uit hun omgang, volgend een
onbekenden man, teruglatend in ongeweten smart haar moeder,
oud, alleen voelend in de afgeleefde dofheid van haar verwachtingen, kort-ziende haar laatste uur, eenzaam staande
onder de moêheid van haar ouderdom.
Zij boog zich op uit haar liggen, zacht wegschuivend de
wieggordijnen en ze bleef kijken op den klein-stillen slaap
van het kind, inhoudend de opbrekende snikken die ze voelde
in haar borst.
Zoo zou haar leven zijn, een voortdurend mêeleven met
haar kind, zorgend een egaal-kleurende tint door haar dagen,
streelend een waas van zachtmoedigende tevredenheid over
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haar jeugd, voortdurend luisterend de waarschuwende herinnering van haar eigen somberheid, matdrukkend op haar
meisjestijd met laat-naweenende smart. 't Zou 't groote doel
worden van haar verder leven daarvoor altijd met haar kind
te zijn, wakend den gelijken gang van haar jeugd, mijdend
alles wat zij zelf verdriet had in de eenzame traagheid van
haar lichteloos verleden.
Zij leunde wêer achterover in haar kussen, terugpeinzend
den voorbijen tijd van haar leven, nazoekend de dagen één
voor één die ze geloomd had voor haar trouwen.
Buiten voor 't venster dommelde langsaam een dik-lagend
licht, kleef-druipend van den grauwer-wolkenden hemel, dekkend
een treurende, grijs-weenende klankloosheid rondom. In een
weeke warreling begonnen dunne sneeuwvlokken te zweven
langs het raam, sneller en sneller plekkend na elkaar, geleidelijk
dikstreepend tot recht-trekkende lijnen, telkens dooreenwarrend
in dansende wisseling. Een valsch-witte helderheid sloeg door
de kamer, veegend een plas-lichtenden schijn tegen den duisterenden zolder, stillend in de wegdaling der sneeuwvlokken
een wattend zwijgen, rustdekkend een wijde luidloosheid om
het huis dat dof stond in een zware vastheid. Zacht-trillend
rusteloosde een enkel vlokje nog langs de ramen, dun-veerend
in de harde lucht en daarna stond 't licht wêer strak, beweegloos glazend tegen 't venster, koud dragend den witwolkenden hemel.
Anderhalf jaar waren voorbij gehaast sinds ze was getrouwd,
gelijk-kleurend met een zacht-dekkende tint de dagen, ineennevelend van onveranderd weggaan. Als zij nadacht over
het verschil tusschen dien tijd en haar meisjesleven t'huis,
kon zij zich niet begrijpen dat zij zoolang had kunnen blijven
onder de verdrietige onrust waarin zij haar heele jeugd had
rondgeloopen. Haar leven was gelijker, kalmer geworden,
zacht heenvloeiend in bleeke kleur, zonder prikkel en zonder
zenuwende trilling. Wanneer ze scherp-lijnend haar vroeger
denken voor haar oogen teekende, ziende wat geworden was
van haar romantisch droomen, dan was 't haar of een medelijdend spotlachje huil-trilde langs haar lippen, zenuwtrekkend
een vast-terugknijpend verdriet om haar mond.
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Haar man was goed voor haar, gevend uit zijn voelen alles
wat hij had, zijn leven doorgaand in haar bestaan, lievend in
haar 't groote doel van zijn doen, opziend naar haar oogen een
slaafsche dankbaarheid dat zij zijn eenzaam leven had veranderd tot een vrede-gaanden gang zonder wensch, zonder verlangen. 't Was zijn schuld niet, dat zij gehoopt had door al haar
dagen een ruim-groot ontvangen van een gouden adoratie, hoogdragend haar lichtgezien beeld in offerende toewijding ; zij
had gedroomd een nauw leven naast elkaar in een innige omwolking van een warmvreugdend gevoel, dicht ineen, klein
samend tot een onscheidbaar dubbelzijn, denkend alles voor
elkaar, voelend alleen den ander in het groote omzijn van
de vreemde wereld. Zij had langzaam de werkelijkheid voelen
dringen in het wennen van haar getrouwd zijn, in haar alleen
blijven den langen dag terwijl hij weg was naar zijn werk,
in zijn thuiskomen s'middags meelevend nog in de weggewerkte uren, in hun samenzijn s'avonds terwijl hij moê nêerzat in zijn stoel, soezend met traag-sprekende woorden, niet
dénkend haar zacht-vragende behoefte met elkaar te zijn in
een uit-vertrouwend zeggen van hun voelen.
Dikwijls zocht zij haar illusie terug en ging ze naast hem
zitten, buigend haar arm om zijn hals, streelend met haar
hand door zijn haar, fluisterend liefzeggende woorden door
zijn weggevreemd denken. Maar altijd was 't haar of hij aan
haar liefheden toegaf als aan 't spelen van een kind, grootvoelend zijn ernstig leven tegen de onwetende beuzeling van
haar bestaan.
't Was langsamerhand tot haar bewustzijn gescherpt dat
hij niet was zooals zij, dat hij gewoon, werkelijk voelde,
ziende alles om hem heen door 't koele licht van zijn
nooit droomend verstand, lachend in goedig toegeven, met
kalmende woorden, haar visioen-leven dat ze hem zeide,
bleekend de hel-vlammende kleur van haar verbeelden tot een
gewone werkelijkheid. En zij was gaan terughouden in zichzelf wat omwildde in haar ziel, nêerdompend haar opvonkend
willen tot de doode gelijkheid van zijn zeggen, wennend haar
uitbrekend verlangen tot een koel egaal-zijn naast zijn regelmatig, hartstochteloos doen.
24
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Maar dikwijls, terwijl ze alleen bleef in de slepende uren
van haar langen dag, liet zij haar denken spatten in een
wijdkringende straling, opwoelend uit haar diepe binnenste
wat ze donker voelde dringen naar boven, los-zwevend haar
gedachten over alles wat ze zag opstaan voor haar oogen in
het zon-hellende licht van haar fantaisie.
Dan terugwarend in haar leven hoorde ze opeens klagen
't breede verschil tusschen haar droomen en alles wat was
om haar heen en ze boog haar voorgeschimde illusies weg
achter den onvermijdelijken drang van het leven. 't Was een
ontnuchtering geweest, groot-brekend in het onwaarzien van
haar droomen, een desillusie die ongemerkt somberde - over
alles in haar leven, nieuw-donkerend in haar herinnering 't
leugenlicht waarin zij haar dagen had verwacht.
Zoo was 't altijd geweest, haar heele leven door, een wijde
desillusie van alles wat ze anders had gewild. Zoo was haar
jeugd geweest, zoo was 't geweest met haar trouwen ; 't was
een desillusie geweest haar zwangerschap waarin ze gezocht
had wat ze altijd had hooren liegen om haar heen van hooggevoeld zenuwen den langen tijd dat zij haar kind zou dragen,
haar bevalling, alles wat gesproken was om haar jeugd, 't
waren even zoovele ontnuchteringen geweest in de verwerkelijking van haar droomen.
Al den tijd dien ze getrouwd was leek 't haar of ze voortdurend wachtte op iets dat nog zou moeten komen, iets
moois, dat 't eind zou zijn van haar onvoldaanheid, afsluitend
een leegte die ze was blijven voelen week na week, maand
na maand. Zij had gewacht op het gewoon-worden van haar
nieuwe leven, dat vreemd nog in den beginne afsneed tegen
den langgeduurden sleurgang van haar leven thuis ; daarna
had ze verlangend gezien naar de belofte dat ze een kind
zou krijgen, tellend de dagen die haar weghielden van 't
oogenblik dat ze moest voelen trillen door haar lichaam de
vreugd van haar ongeweten verwachting ; eindelijk had ze 't
mooie einde vèr-gelegd naar 't groote moment van haar bevalling, die ééne seconde dat ze zou hooren- zilveren in haar
oor den nooit-wêer-te-zingen klank van het eerste stemgeluid
van haar kind, haar eigen kind ; maar niets van alles wat ze
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had uitgesteld aan haar droomen was opgelicht met de oplossende voldoening van haar onbevredigd bestaan en ze was
.gebleven zooals ze voor dien tijd was geweest.
Nu, in de alleenige stilte van haar denken, bitterde 't telkens verdriette voelen wêer in haar op van al die maanden,
weggewacht in een vèr-ziend lichten van haar bevrediging,
heenlêegend in een altijd uitblijvend-komen van de groote
schittering die eens zou moeten helderen over haar dagen.
Zij dacht aan haar verder leven, vooruit wetend in haar
vermoeden dat ze altijd zoo zou moeten gaan met datzelfde
voelen. Dezelfde ontnuchtering zou ze zien bleeken over haar
verwachtingen, dezelfde lêegte zou gapen door de lange jaren
die moesten komen, eentoonig na elkaar, een voor een
't zelfde, ineendwalend tot een kleurloos herinnerenden schemer, zonder scheiding, zonder plotseling opbrekende heldering
die voor haar oogen zou na -staan met een altijd vergoedende
vreugd.
Sluipend zweefde een zacht-rood schijnsel door de kamer,
têerkleurend een spooklichtende drooming over den verdrietigen
schemer die treurde op de meubelen, tooverend een nooit
geziene vloeing van geheimzinnige weemoed door de donkere
sombering in het vertrek, wevend een ijlzichtbare webbe dun,
rustigend licht, bindend een ernstig-zwijgende bundeling van
laat-scheidenden zonneglans naar de breed-gescheurde wolklucht.
En 't rood-warmend licht zoog langzaam heen, overstillend in
een diepe drijving van geel-goudende poedering, nêerdoffend
een gestadig dichter-dekkende donkerte in de kamer. In een
luidlooze weglossing mengde de dunne helderheid aan den
hemel ineen, donker-strak-blauwend een wijd-diepende uiteenschuiving der wolken, klein-puntend de week-trillende zuivering
der sterren tegen de hoog-rustende vrieslucht.
Zij bleef liggen, starend in de dicht-fulpen duisternis die
loomer sliep op de meubelen, vaag-wisschend de omtrekken
tot heen-zachtende verdwijnen. 'T was of een moe-rustende
onverschilligheid benauwend streek over haar denken, lusteloos
lammend haar willen naar een ander bestaan. 'T was nu eenmaal zoo 't zou zoo blijven zoolang ze leefde. Nooit zou ze
hebben wat ze verlangde, 't zou nooit kunnen worden zooals
-
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zij 't kleurde in de losdwaling van haar gedachten, 't moest
zoo zijn tot 't einde van haar denken.
En terwijl ze berustend zich zelf probeerde mooi te maken
wat ze voelde dat vèr stond van haar hel-verwachtte illusies
was 't haar of ze na de lange peins-uren van dien dag haar
vroeger leven afbrak van de toekomst, moeite doende haar
dagen te zien zooals ze wist dat ze zouden zijn, gelijk, 't zelfde,
zonder verandering die haar leven zou vergoeden met een
altijd doorklinkende toon van moedigende vreugd, waardmakend haar dagen om geleefd te worden.
Maar in de stiller lagende slaap-dichting van den neer-téerendennacht zag ze plotseling 't einde van haar leven, heengebleekt
onder 't vervelende, eentoonige licht van een gewoon, vooriedereen-gelijk bestaan en 't sneed door haar voelen dat ze
dan zou denken dat 't zoo mooi had kunnen zijn als 't anders
was geweest, dat nooit meer dan een verandering zou kunnen
komen en eindelijk haar dood in een onverschillig, onvermijdelijk opstaan.
En moedeloos bleef ze liggen, zuchtend een weeke ademhaling die zacht heen-losde in den omzwevenden nacht.

VI.
En de jaren bleekten heen, snel nevelend naar een schimmig
voorbij zijn, leeg latend de herinnering van hun wijken, een
na een, onveranderd met eentonige gelijkheid, schuivend de
dagen tot weken, de weken tot maanden, de maanden tot
een schemerende gevoelloose ineenvloeiing, zonder kleur,
zonder klank.
'T huishouden gleed een makkelijken, regelmatig-weérkeerenden, egalen gang, wisselloos zettend de dagen 't zelfde
na elkaar, brekend met geregelden opstand de zondagen, een
telkens dezelfde vooruitgeweten verandering, eentoonig van
deelende scheiding.
In de vijf jaren die heen waren na de geboorte van haar
dochtertje, was de omgang met haar man langsamerhand
ingekoeld tot een gewoon dagelijksch met elkaar zijn, zonder
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zichtbaar verschil tusschen hen beide, zonder wegstaan van
elkaar in hun doen. Zooals hij den eersten dag was geweest
was hij nog, gewoon gaande den gelijken gang van zijn werk,
ziende zijn leven in het koele, zenuwloose licht van zijn denken, alleen voelend voor haar en zijn kind, wachtend een verre
toekomst met een ernstig, degelijk vast houden van zijn plicht.
Ongemerkt was zij geworden in hun samen zijn de eenige,
voelend de trouwe nêerbuiging van hem voor haar willen,
ziende in zijn oogen een vaderlijke toegevendheid voor wat
hij niet van haar begreep. En zonder 't te willen was zij
gewoon gaan vinden dat hij zoo deed, medelijdend kleinziende op zijn eenvoudige doen, neerbuigend naar hem toe
haar genegenheid, staande voor zich zelf in de hooge offering
van haar wijdzwevende illusies. Wanneer ze met hem was
leefde ze zijn leven mêe, sprekend zijn gedachten, terughoudend
in haar diepe binnenste wat ze dikwijls voelde opwringen naar
haar zeggen, indompend haar spottend lachen dat ze wilde
treiteren naar hem heen, minachtend denkend zijn gewoon
koel zeggen over wat zij mooide in haar uitlichtend illusien
van een onwaar-gedroomd gaan door het leven. 'T meeste
kreeg zij dat gevoel wanneer zij spraken over 't kind, hij
ernstig ziende haar toekomst in een vèr weghouden van wat
haar zou verdrieten in de jaren die zouden komen, degelijk
willend een gewoon- voelend leven voor zijn kind dat hij
liefhad zonder de liegende blindheid van een zien buiten zijn
verstand, zij tegenover hem denkend aan wat zij had voelen
behoeften door haar eigen leven, voor-mooiend aan haar
toekómst-denken een leven zooals zij 't zelf had gewild zonnend
onder de verwezenlijking van haar gedroomde verwachtingen,
ruim-zenuwend over de klein-ziende, rechte gedachten van
haar man. Dan zweeg ze, toegevend wat hij haar voorzei,
belovend in zich zelf te doen met haar kind zooals zij 't best
vond, herinnerend haar eigen lijden onder 't klam-mattende
waas van kleurloose gewoonheid waarin zij altijd had moeten
leven, angstig verdrietend de even opstaande dreiging dat
haar kind zoo zou kunnen zijn als de menschen met wie zij
altijd had moeten omgaan.
Een groote onvoldaanheid hing over haar leven ! Als
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vroeger voelde zij zich wêer alleen, zonder iemand om zich
die haar begreep en met wien ze kon uitspreken wat rondwoelde in haar binnenste, wegzeggend haar ingeknepen bitterheid over haar voortgaan naast haar man die gewoon, wezenlijk
sprak, denkend zijn oordeelen met de rechte bedaardheid van
een drooge ernst. Dikwijls had ze gedacht alles aan iemand.
uit te vertrouwen, bevrediging zoekend in het lêegzeggen van
wat voortdurend volde in haar denken, maar telkens als ze
er over wilde beginnen was 't of de woorden stomstonden.
tegen haar lippen, diep hoorend een verwijtend waarschuwen
dat zij met zoo te spreken laster zeide van haar man die zij
wist dat blind liefde haar doen, medelijden voelend met zijn
niet-weten dat zij hem stil verraadde wanneer zij uitgriefde
wat zij hem zelf nooit had gezegd. Dan dwong zij voor zich
op dat hij meer was dan zij zelf, nêerduwend haar eigen
denken tegen de waarheid van zijn zeggen, luisterend de
duister-twijfelende overtuiging dat hij beter was dan zij. En
zij zocht hem wêer zooals zij hem had gezien in het grage
mooi van haar illusies, probeerend zijn beeld vast te zetten.
voor haar oogen, maar telkens werkelijkte zijn gewoon zijn
terug, telkens nieuw nuchterend haar mooie willen.
Ongemerkt was een zware verveling gegrauwd over haar
dagen, lusteloos drijvend een loome zwakte over haar willen..'
In de eerste tijden na de geboorte van haar kind had ze
be'igheid gevonden in de voortdurende zorg voor 't kleine
leven dat haar gewoonten plotseling nieuw-brokkelde tot anders
doen, maar langsameriland bij 't grooter worden was het altijd
bezig zijn ingeklemd tot een werktuigelijk terugkeerend, dagelijksch 't zelfde doen, lêeglatend haar drang-voelen om jachtend
weg te denken uit de kleurloose sleur van den stillen huishoud-gang naar een telkens wisselende emotie. 'T mêezijn met
't kind was niet genoeg om haar op te houden uit de geleidelijke nêerzakking waarin ze zachtjes wegdoofde, heftiger ver-langend de schokkende opwaking van een ongeweten iets,
dat haar zou vergoeden den tegenslag van wat ze over haar
kind had gedroomd. In de zenuwende visioening waarin
ze alles zag had ze sneldenkend jaren-verder voor zich gezet,.
wegsoezend de kalme dagen die voorbij moesten gelijken tot_
-
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dien tijd, verdrietend in de wakkering der werkelijkheid die
haar terugdrong naar wat ze weg had gehouden met opwindende vermooïing. En in die wezenlijking dofde een loomende
verveling, mat staande op haar verwachtingen die zij te ver
zag om haar denken hoog te gloeien tot lichtend verblijden.
In den lêeglammenden drang om haar dagen te vullen, bleef
ze heele middagen piano spelen, alles vergetend om haar
heen in de moê-warrelende druissching der noten, wegsuffend
in de duizel-zwarende dwaling van haar denken. Wanneer
ze dan ophield, matzittend onder de plotseling-doodstaande
stilte, was 't haar in het langsaam wakkeren van haar gedachten of ze heel vèr was weg geweest, wonder ziende om
zich heen 't oud-gewoonde dat rustig dommelstaarde naar de
dofhangende grijsheid. Dan voelde ze op eens den grooten
afstand van haar droomdenken met wat ze leefde en terwijl
ze willoos drukte met haar losbuigende vingers over de toetsen
zachtbrekend een enkele maat van wat ze pas had gespeeld,
zocht ze terug te gaan in de visioenen van zoo even, moeiteziende in de wegwijkende beelden wat gezweefd had voor
haar oogen, helder lijnend een mooie werkelijkheid die kleurde
op de golving der geluiden. Maar 't was of een langsaamdicht-dekkende nevel schoof langs haar zien, weg-grijzend
haar droomgeziene lichting en ze stond zuchtend op moedeloos
rekkend haar wakkerend lijf, geeuw-klagend de lange verveling
die ze voelde dompen op haar ontwaken. En ze zakte
lusteloos nêer voor het venster tot haar man t' huis kwam,
starend naar de wijdstrakkende lucht, denkeloos suffend naar
't weinige wat ze in 't late namiddaguur zag bewegen op
straat, telkens probeerend iets te doen, machteloos om zich
op te stijven tot bezig zijn, lam, zonder energie, bitter-mokkend
in haar willoosheid over haar leven dat eentoonig en lêeg
voortloomde zonder prikkel, zonder vooruitzicht.
Zij voelde heel goed dat 't veel haar eigen schuld was dat
ze zoo leefde, dat 't niet kon een bestaan met een altijd
veranderende kleur en dikwijls zette ze voor haar vragend
denken op wat ze wilde, duidelijk wetend dat ze alles had
wat ze mocht verlangen, voorzeggend aan haar eigen twijfel
wat ze diep achter in haar hoofd hoorde fluisteren van haar
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man en haar kind, maar altijd stond wêer telkens scherp
tusschen haar goed willen een vaag-smartende weening van
onbewust berouw over wat ze niet had, iets mooi's gedroomds,
een vaag, onzegbaar voelen van een onbekenden, behoeftenden
drang naar iets wat een steun zou zijn in den gelijken gang
van haar dagen. En onmerkbaar treurde een benauwende
wanhoop door haar borst dat 't nooit meer zou komen, nooit,
nooit meer, dat de tijd daarvoor al lang heen was, dat ze
zou blijven gaan door haar leven, somberend in 't machteloose
verdriet nooit te krijgen wat ze verlangde van haar vroegste
jeugd.
Al dikwijls had haar man gevraagd naar de verandering
die hij geleidelijk in haar omgang had zien sluipen, angstig
lettend de duidelijkende lusteloosheid van haar werken, werkelijk
voelend wat ze weg hield achter de zenuwende buien van
opgewondenheid, luisterend met vrezend verdriet den valschklinkenden toon dien hij hoorde schemeren door de warrelklanking van haar vele zeggen. Maar altijd had ze vroolijk
gëantwoord dat er niets was, dat ze heel gelukkig was,
prikkelig sprekend ongeduldige woorden wanneer hij aandrong
om te weten wat hij hoorde liegen in haar zeggen, zuiver
hoorend in die antwoorden een vaag ingehouden lust om zich
pijn te doen door de opzwiepende onwaarheid dat ze anders
voelde dan ze zei. Dan vroeg hij niet meer, vertrouwend
dat ze zelf wel eens tot hem zou komen uitzeggend wat er
was, ziende zijn ernstige liefde, en hij bleef wachten, moeite
doende voor zich zelf te merken wat er rondtreurde in haar
gemoed, nauwkeurig lettend wat zij deed, scherp naluisterend
haar spreken. Maar dan duurde het wêer lange dagen dat
zij gewoon was, egaal levend in een kalme gelijkheid van
haar denken, sprekend gewone zinnen naar hem heen in een
tevreden rustigheid en hij vroeg haar niet verder, dwingend
zich zelf te geloven dat hij zich had vergist.
'T was op een avond uitgehelderd tusschen hen beide, ongedacht komend in hun spreken, zuiver zettend in hun samenzijn
wat langsaam brak door de mooi-gewilde vloeiing van hun
leven en ' dat ongemerkt boorde een grooter dringenden wegstand van elkaar.
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Den geheelen nattigen wintermiddag had ze met haar kind
gespeeld, moeielijk haar telkens wegzakkenden lust opstuwend
- tot een willend meeleven in de denkeloose bezigheid van
haar doen. 'T kind was eindelijk moê van 't bewegen op
haar knie gesjord, zacht haar hoofdje leunend tegen haar
borst, liefdwingend vleiend om te vertellen, de veelgehoorde
sprookjes wêervragend in de donze stilte van de langsaamavolschemerende kamer.
En ze had 't verhaaltjes voorgesproken, onwetend ze zeggend
aan zich zelf, willoos heendroomend in 't klankloos kleuren
van haar stem, wegsoezend in de aandachtige regelmaat van
de ademhaling van haar kind. In de grijze eenkleur van den
schemer waren de vertelseltjes van haar vèrgevoelde jonkheid
opgezweefd voor haar oogen, prinsen en prinsessen helglanzend
in bonte klêeren, têer het blondlokkend hoofd buigend naar
elkaar in onschuldige, eenvoudige liefde ; woeste ridders breedslaande hun zilverend zwaard, wildstrijdend tegen naïef vertelde monsters, goedhartige toovervrouwen bewegend met
vreemd gedachte gebaren, rondstrooiend kinderlijk schitterende
schatten die opglinsterden in de duistere geheimzinnigheid
der ongeweten tijden.
Ongemerkt was 't kind ingeslapen, zwaarzittend op haar
knie, haar hoofdje zakkend tegen haar borst, moêleunend met
saamgehouden handjes tegen haar arm die ze om haar heen
had gerond met vasthoudende zachtheid.
Buiten huilde langsaam de vroege donker van de grauwe
lucht, ineentreurend de wuivende boomtoppen tot vormloos
zwarte plekken. Zacht ruisschend woei de onzichtbare regen,
in ijle nevels zwevend onder het wegzuigend licht, nêerspreidend in glanzende veegen over de vèrklompende daken van
het Hoedemakerspad die logstompten tegen den vagen schijn
,der lage wolken.
Achter haar in de kamer was alles weggeduisterd tot een
weeke kleurloosheid, loomhangend boven de rosse gloed die
de kachel nêervlekte op de grond, fluweelend een doffe stilte
naar haar heen, waarin het diepe brommen der vlammen
heen streek met innigende weemoed.
Zij was blijven zitten, achteroversteunend tegen den muur,
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onbewegelijk starend in de dichtheid om haar heen waar zij
den naklank van haar woorden zag helderen om haar hoofd,
lichtend voor haar oogen de langgeleden jaren toen zij zelf
luisterde wat een oudere haar voorvertelde, diep-vorend in
haar kleine denken met nooit weg te gladden indruk.
En ronddwalend haar zien over de ween-zuchtende treuring
buiten, voelde ze helderder opstaan den mooien lichtschijn.
van haar pas gedroomde herinnering, wreed verschillend tegen
den moedeloosen weemoed van wat er om haar heen was, langsaam rouwend een mat-drukkende denk-zweving over het leven..
Al dikwijls had 't gesomberd door haar denken 't glansloose peinzen waarom ze leefde, waarom ze gekomen was
in de pijnslaande waardeloosheid der voorbijënde dagen,
waarom ze gedrongen was te gaan denzelfden gang als zoovele, mêesmartend de eindeloos-lijkende nutteloosheid der
jaren, machteloos voelend haar bestaan in den dwangenden,.
steunloosen band niets anders te zijn dan een willoose verbinding tusschen een vorig onbekend bestaan en een volgend,
ver schimmend in duister onbekend zijn.
Hoe en wanneer dat lammend voelen in haar was geslagen
wist ze niet ; misschien was 't geworden in haar binnenste in
de onbewuste uren van haar vroegste leven, mêegegroot door
de langsame groeiing van haar lichaam, schuil-sluimerend in
haar diepe voelen tot den ongeweten dag dat 't plotseling
was gewakkerd, uitruimend zijn klagend weenen door haar
geleidelijk veranderend denken ; misschien was 't plotseling
over haar gedompt zonder herinnerende oorzaak, zonder vastslaand moment in haar bewustzijn, alleen kleurend een grauwnevelend waas over alles wat ze dacht.
Den eersten keer dat 't geduidelijkt had tot wonderend
zien was een langen tijd geleden, een gelukkigen, rustigvredenden middag dien ze had zitten kijken naar het lief-spelend
doen van haar kind dat vroolijk bewoog met klein-tastende
onhandigheid naar 't speelgoed om haar heen. Terwijl ze
lachend luisterde wat het kind stamel-brekend sprak met
vreemd-klankende woorden, had ze plotseling hooren huilen
door haar borst een wanhopig medelijdend verdrieten, vochtstralend de stille tranen voor haar zien, een moedeloos,
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opschreienden angst voor het leven van 't kind, zuchtend met:
moeielijk-benauwende stem den langen, doelloosen tijd dien
't nog zou moeten leven voor dat 't nêerrustend einde zou.
zijn gekomen.
En daarna had ze 't overal gezien, ze had 't overal gevoeld,
in haar eigen bestaan, in het bestaan van allen om haar
heen, overal had ze die wanhopig kleurloose lêegte gezien,
den pijn-gang door het leven, doelloos eindend naar de sombergelij kslaande opduistering van den dood.
Nu, in de stille peinsdonkering van den treur-snikkende
winterdag, hoorde ze haar oude wanhoop wêer weenen om
haar hoofd, grijs-mattend de herinnering der tijden na haar
pas doorleefde jonkheid, somber, tastdichtend de ongeweten
toekomst, strak-opdonkerend 't einde, onvermijdbaar, leegbrekend 't doen van haar leven.
Week bewegend leunde 't kind rechter op tegen haar
schouder, vooroverhangend haar dommelend hoofdje met
moeielijke zwaarte. En ze sliep wêer door, pakkend met
haar wetenloose handjes om den arm die vaster steunde om
haar heen, gelijk-rustig ademhalend een têer-zuchtende hijging
in de omzwevende stilte. 'T laatste licht dat van den
induisterenden hemel had geloomd was ongevoelig weggelosd
in een dun-waaiende donkerte, vèruit-nevelend een spatspreidende vlaging van ruischende regen, sprietspikkelend
tegen de zwart-glazende ruiten een schuiving van kleinnattende plekjes. In de rondstaande kamerdonkerte brak
't licht van een lantaarn op straat een dwarsvlekl^end schijnsel
tegen den wand, los-zwevend een dun-vagend licht door de
dichte zwartheid die achter in de verre hoeken dichter ineenstond, diep-wijkend de onzichtbare muren.
Was 't misschien de onbewuste waking geweest van dat
gevoel dat gedrukt had op haar leven, matslaande de vreugde
die wilde opzingen door haar dagen, altijd weemoedigend de
weinige momenten van smarteloosheid die ze had gehad?
Niet één uur van haar leven herinnerde ze zich zuiver voortgaand in een ongemengde kleur van heldere blankheid. Altijd
had er in de weinige oogenblikken van witdragende gelijkheid
een nauw hoorbare klank geklaagd van têeren weemoed, een.
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dunlijnende toon van zachtschrijnende smart. Nooit had ze
gevoeld de ruime wijding van een alles helderend geluk,
moedig-heffend haar angsten voor wat kon komen, trots-sterkend
haar vrezend zien naar de toekomst die vèr was in ongeweten dreiging. In de grootste oogenblikken van haar leven
was 't altijd geweest of een waarschuwende spotlach grijnsde
door haar luisteren, dekkend over de vlekkeloosheid van haar
voelen een grauw-smerende doffing van weenende somberheid.
Door haar kind was 't geduidelijkt tot haar bewustzijn, in
de liefde voor haar kind was dat voelen scherp komen snijden
tot een telkens pijnende schrijning die weg kon bleeken voor
korten tijd maar onvermijdelijk terug zou wrangen opvagend
bij de kleinst-trillende aanraking. 'T zou blijven lammen op
haar leven, eeuwig durend tot 't eind, groot groeiend en
wêer wisselend tot klein-zwevend vermoeden, maar altijd zou
't in haar zijn zooals 't onbewust in haar geweest was haar
leven lang. Misschien zou 't ongemerkt zijn heengedoofd
wanneer ze geleefd had in een roezing van telkens anders
klankende uren, wanneer ze had zien wisselen langs haar
oogen een altijd veranderende lichting van kleurende visioenen
die haar dagen voortsnelden in een sta^ age denkeloosheid
zonder herinnerende indruk, zonder tijd om te voelen in den
gedurigen nieuwen opstand van andere beelden. Nu moest
't telkens wêerkomen, opborend door de loome glijding van
haar altijd zelfde bestaan, gedurig mattend haar willen door
de doelloose donkering van het eind waarnaar ze leefde. Dat
was haar veriyeling, dat was 't wat haar lusteloos maakte en
ongevoelig voor wat ze zou kunnen genieten van haar leven,
machtig drukkend op haar dagen die krachteloos waren
vreugdend te staan tegen de weenende dofheid van hun
êegen voortgang. En zoo zou 't blijven, zoo zou ze moeten
heensomberen_ tot haar laatste uur, moê, vreugdeloos, achter
zich ziende haar heengevloeid leven in een glansloos grijs
zonder mooi-uitstaande schittering, egaal, eenkleurig van
duistere grauwheid.
De treuring van haar denken was met haar gebleven nadat
haar man was t' huis gekomen, tragend hun spreken onder
't wijdkringend helderen van de lamp, zwevend een dompe
-
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drukking over hun samenzijn, stillend den helderen stemklank
van hun kind dat langsaam alleen was tusschen hen beider
Toen 't kind naar bed was gebracht, zat ze wêer als iederen
avond over haar man, zwijgend in de wijde stilte die hoog rondde door den kamer.
Hij zat te lezen, kort-kreukelend 't stijve omslaan der bladen,
rustend om hem heen de kalme beweegloosheid van zijn
zitten, wegscheidend haar bijzijn ver van zich af, nu en dan
even opkijkend van zijn boek naar haar lusteloos niets doen.
Voortsoezend op haar zwevende gedachten luisterde ze de
week-huilende windzuchten die suizend bliezen tegen het huis,
plotseling kort-schuddend een dof breken langs de ruiten,
dompend door den schoorsteen een vèr-klagend toonen, hooger
en hooger trekkend de weenende waaiing der klanken. Telkens
tikkelde een snelle regenvlaag op de ramen, suizend langs
het huis met duister, verloren weggaan in den nacht en daarna
hing de doffe stilte wêer om haar denken, los-ijlend in wegsoezend dwalen.
Zoo hadden ze een tijdlang gezeten, zij achteroverleunend
met haar handen steunend achter tegen haar hoofd, telkens
star-peinzend naar zijn rustig zitten, toen hij op eens zijn
boek nêerschoof op de tafel en voorover kijkend naar haar
zwijgen haar vroeg of er iets was waar om ze zoo stil zat.
Zij schrok uit haar weg zijn en terug vallend in haar
omgeving antwoordde ze met vage woorden dat er niets
was, plotseling voelend een jachtende roodheid die naar haar
wangen golfden, haastig pakkend het naaiwerk dat voor haar
lag op tafel. Hij bleef kijken naar haar heen, langstillend
zijn woorden in zijn mond en verder buigend over de tafel_
vroeg hij haar nog eens of ze iets had. Woelend met haar
handen in het goed dat ze oppakte en wêer nêerlei schudde
ze zwijgend neen, bang-voelend een drang-persen van haar
tranen wanneer - ze zou spreken, instikkend haar uitwringend
huilen achter haar zenuw-trillende lippen.
Hij was opgestaan, heen en wêer loopend langs haar zwijgen.
lang stappend met gelijken gang door zijn denken, telkens
kort ziende op haar gebogen hoofd dat ze nêerhield onder
't helle lamplicht. En op eens naast haar staande legde hij,
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zijn hand tegen haar arm, zacht fluisterend met têere stem
dat ze hem zou aanzien, opbuigend haar hoofd met een lachsprekend zeggen van zijn woorden. Maar ze boog dieper
:haar roodend gezicht omlaag, zacht voelend de vochtige
gloeiing der tranen die ze zag glijden langs haar bevende
vingers, strak-schuddend haar hoofd dat ze niet wilde, inbijtend
haar snikken dat haar lichaam schokte met stuipend schudden.
'T was of er iets heel goeds weekte door haar borst, of een
nêerrustend, gelukkig verdriet kalmde in haar binnenste, weenend
een wijd-wanhopend medelijden in haar voelen met zich zelf,.
een dankbaar nederend overgeven aan zijn goedwillende liefde,
't was of ze op eens zag de ruime omarming van zijn toewijding, lichtend in haar mooiwillend denken den glans van
wat ze zoo dikwijls verlangd had, zonnend haar gedroomde
illusies naar een eindelijk nà-staande werkelijkheid. En nêerzwakkend haar op-gestijfden wil om haar voelen weg te
houden, brak ze uit in een lang-zacht, luchtend huilen, vaagmompelend de kort-brekende woorden die wegdekten achter
:haar telkens opschokkend snikken.
Voor haar zittend op den tafelrand was hij stil gebleven,
dun-streelend zijn vingers over haar hoofd, wachtend tot zij
bedaard was, drukkend haar losliggende hand in de zijne.
In de zacht-vredende rust om hen heen begon hij te spreken,
voorzichtig zijn woorden grijzend over haar hoofd, langsaam
wennend zijn stemklank in haar moêwe neerliggen, ongemerkt
vragend haar antwoorden, dwingend haar terugspreken met
tastend probeeren.
Klankloos zeggend zijn woorden was 't of hij aan zich zelf
vertelde wat hij wilde dat zou duidelijken naar haar heen,
niet lettend haar zwijgen, nevelend een rustigende kalmte
over haar zenuwend verdrieten.
Hij wist 't goed dat zij iets had dat haar hinderde, dat zij
dien avond anders was als gewoonlijk, dat zij verdriet had,
een verdriet dat haar lusteloos liet zitten al den tijd dat hij
ongemerkt op haar had gelet. 'T was niet van avond alleen
dat zij zoo was, al weken en maanden had hij 't vermoed,
hij had haar dikwijls er naar gevraagd maar ze had hem
nooit geantwoord zooals hij had gewild dat ze hem zou ver-
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trouwen, steunend op zijn liefde die zwijgend voelde 't verdriet
dat hij weghield wanneer hij zag dat ze zich niet aan hem
gaf zooals hij gedacht had dat ze zou doen. Waarom vertrouwde ze hem niet, inproppend in haar binnenste wat ze
voelde, waarom kwam ze niet bij hem zeggend haar te helpen
in den moeielijken gang door hun samenzijn ; waarom had ze
.nooit gezegd wat er was dat haar hinderde in hun leven,
wat zij voelde dat haar ongelukkig liet in haar leven naast
hem ? In stilte had hij naar haar doen gekeken, lettend haar
veranderend leven van telkens een korten tijd ; soms vroolijkte
zij met zenuwend spreken uren lang, plotseling nêerzakkend
tot een moewe lusteloosheid die dagen achtereen kon duren,
-somber kleurend alles om haar heen met het grauw van haar
zwijgen, mattend dezelfde wanhopige stilte over zijn dagen,
drukkend zijn angstig denken met moeielijk na te peinzen
verdriet, onwillig te spreken wat zij voelde verdrieten in haar
borst, wijdend verder en verder hun samenzijn, vreemdend
-een langsame onverschilligheid tusschen hun beide. Als 't zoo
moest voortgaan zou die langsame vreemdheid wijken tot een
nooit te herstellen afstand, onverschillig wennend hun leven,
lêeg donkerend de dagen die zouden komen, smartend de
jaren die ze zouden blijven naast elkaar in een ongevoeld
.samenzijn als twee vreemden.
Hij hield op wachtend of ze hem zou antwoorden, maar
ze bleef liggen met haar hoofd leunend op haar arm, zacht
kreunend haar verdriet, moê-snikkend een zenuwachtig trillen
van haar lichaam.
Hij begon te spreken over hun kind, roepend voor haar
denken de liefde die zij voor haar dochtertje had, opzettend
voor haar oogen de vreugdeloose jeugd van 't kind wanneer
zou gebeuren wat hij vreesde, herinnerend in haar gedachten
haar eigen jeugd die ze hem altijd had verteld grijs-gegaan
onder het koude licht van een onhartelijke omgeving, voor.zeggend • het leven van het kind wanneer ze zou moeten
sleepen door haar eerste jaren zooals zij zelf, wanneer 't zou
voelen de benauwende matting van hun weg-leven uit elkaar,
waarschuwend een wrangend verwijt wanneer dat gebeurd
was en 't kind, wanneer 't grooter zou zijn geworden, 't kon
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spijten naar haar heen, treurend haar weggedonkerde kinderjaren die zouden dompen op haar heel volgend leven. En.
vragend met een têer-smekende stem, probeerde hij haar
hoofd naar zich op te buigen. Langsaam rondde hij zijn
arm om haar hals en naast haar bukkend drukte hij zijn
wang tegen de hare, leunend zijn hoofd tegen haar schouder,
dwingend zijn vertrouwend liefhebben naar haar heen.
Maar ze bleef zitten, beweegloos gebogen op de tafel
voor haar, gedachteloos spelend heen en wêer met haar vingers
langs de franje van het tafelkleed. Ze had opgehouden met
huilen, alleen schudde nog nu en dan een opsnuivend snikken
door haar zwaar-zittend lichaam.
Langsaam waren zijn woorden. gehelderd naar haar roezende
gedachten, borend met een strak-durend geluid in haar hooren,
ongemerkt toonend boven de vage schemering waarin ze
dacht, heenduwend de mistige zweving van haar soezen tot
een duidelijk luidend begrijpen.
Zij voelde 't, ze wist 't dat er iets was gekomen tusschen
hen, sluipend met wegvretende langsaamheid in hun samen
zijn, groot geworden in geleidelijk voortkruipen, iets dat hun
verhouding had veranderd tot vreemdende glanseloosheid,
wennend tusschen hen een onvoldane berusting dat 't niet
anders was. Wanneer dat was begonnen wist ze niet, zij
had niet eer gevoeld dat 't gekomen was in hun dagen,
wijdend hun dicht-zijn naast elkaar, dan toen hun verhouding
was veranderd, te laat om hun leven terug te dwingen
naar de helderheid die een korten tijd geschenen had door
haar verwachting. Hoe meer ze nadacht wat ze geleefd had
in de jaren van hun getrouwd zijn hoe meer ze scherp zag
staan de uren waarin ze haar desillusie had voelen grijnzen
tegen de verwachtingen van haar jeugd. Zij was niet alleen
veranderd l 'T was zijn schuld geweest zoo goed als de
hare l In 't begin was hij met haar geweest telkens terugkomend tot haar liefde wanneer hij niet bij haar was,
vasthoudend in zijn sterke manvoelen haar klein=twijfelencl
angsten, wêervragend haar steunende liefde wanneer hij
verdrietig berouwde zijn omgaan onder menschen vreemd
uit hun leven. En dat was veranderd l Ongemerkt had

373
hij alles weggesloten in zich zelf, weglevend in de zorging
van het dagelijksch doen, onverschillig voelend voor haar
behoeven dat onwaar droomde van zijn altijd terug-knielend
rusten tegen haar zacht-lievend hart. Hij was een ernstig
man geworden, oud-voelend zijn degelijke leven, lachend
haar altijd illusien, niet mêe-wetend wat zij wilde, wat zij
behoefde in de lichtende denking van haar droom-bestaan.
Hoe meer ze enkel had gehoord wat hij zeide, hoe meer
ze voelde wat ze zoo dikwijls gepeinsd had.
Al zoo dikwijls had ze vèr zien dreigen de geleidelijke
wijking van elkaar wijder en wijder, ze had al lang gevoeld
dat hun leven daarheen treurde, telkens had ze voelen waarschuwen door haar binnenste dat breeder en breeder de
afstand kloofde tusschen hen beide wanneer ze zoo bleven
leven tot 't eind. 'T einde ! Zij wist 't allang 't eind, allang
had ze 't gezien ruw opvloekend met wrange liefdeloosheid
tegen de gemooide têerheid van haar droomen, allang
had gevisioend voor haar strak-smartend oog 't lichteloos
verschiet waarin ze haar leven zag, moêslepend tot den
dood naast 't zijne, ver van hem in haar voelen, ver in
de onbegrepen raadseling van haar leven. Zij had 't vooruit
gezien allang, 't bestaan van haar kind, erger dompend
dan haar eigen leven, alleen, eenzaam gaande door haar
dagen onder de koele vreemding van haar ouders, zonder
de warme koestering van hun belangende liefde, zonder de
beschermende troost van een mooi-gevoeld t' huis, zonder de
helpende innigheid van een wijdende eenigheid alleen voor
haar. Dikwijls had ze 't voelen stikken naar haar keel
wanneer ze • haar kind aankeek en 't onwetend zag spelen
dicht bij zich, ze had 't voelen wanhopen in haar borst,
krankzinnig duizelend haar denken wanneer ze 't eind zag
van 't kind, vreemd onverschilligend voor hen beiden, weggaande uit hun huis dankend de luchtende lossing der zwaarte
die gedrukt had op haar jeugd, teruglatend haar ouders in
een donkere ellende zonder illusies van hun ouderdom. Dan
zou ze hooren striemen door de eenzaamheid van haar spijtend
berouw de verwijtende beschuldiging dat 't háár schuld was,
dat 't hun leven was geweest dat 't leven van haar kind had
25
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versomberd, dat hun anders doen het heele bestaan van hun
kind zou hebben vermooid met een vreedende gelijkheid..
En opziende naar zijn gezicht begon ze te spreken, moeielijk
heeschend haar woorden door de matte stilte rond haar hoofd,
toonloosend de zinnen uit haar mond, zoekend in haar droogex
denken wat ze moest zeggen naar hem heen.
Was 't haar schuld dat alles daarheen dwong? Kon zij
't helpen dat hun huwelijk zoo wegsomberde, dat hun dagen
eegaalden eentoonig en vervelend, dat er niets was terug-gebleven van wat ze gewacht had in een zonnig zien der
toekomst? Zij had 't alles anders gewild, zij had 't anders
gedroomd, zij had 't gezien in een altijd-durende schittering
van geluk, kalmend onder de warmende dichtheid van een
altijd-blijvende liefde,
En aan haar oogen langs nevelden de visioenen van vroeger,,
opgezongen in de romantische klanking van haar meisjesverlangen, vóórgegoud uit de donkere uren van haar vroegste
jeugd, licht-gekomen uit de duistere smarturen van haar eenzaam zijn altijd. Zij had 't anders gewild, zij had 't zich
vóórgedroomd anders dan 't was geworden, voorgedroomd in
haar haatvoelende omgeving waarin zij had getreurd jaar na
jaar, angstig ziende een bestaan zooals ze 't sleepte zonder
't belovend einde dat ze verlangde in de lêegte van haar
liefdewillend hart. Toen in dien tijd voelde ze nog heffen
door haar ziel de hoop dat ze zou kunnen krijgen wat ze
zoo graag wilde, steunend in haar wanhopende dagen de
verwachting dat 't eens nog komen kon wat ze zag lichten
heel diep in haar toekomst, dat eens nog zou juichen in haar
borst 't geluk van haar gewerkelijkte illusies.
De jaren hadden gewischt over haar droomen, scherper en.
scherper lijnend de werkelijkheid, wegbrokkelend langsaam en
telkens wat haar had geholpen door haar loomenden jeugdgang, wat haar had gesteund in de donker-moeielijkende dagen
van haar jonkheid. Geleidelijk had ze de verwachting voelen
heenlêegen dat 't zoo zou kunnen zijn als zij gewild had, dat
't nog eens zoo zou kunnen worden als ze 't verlangde.
'T zou nooit gebeuren, nooit nooit 1 Te lang hadden zij al
geleefd in een niet begrijpen van elkaar, te lang hadden zij

-

375
gegaan naast elkaar in een ongemerkt vreemden van hun
voelen, te lang al had hun onverschilligheid gegrauwd over
hun liefhebben dan dat 't ooit wêer zou kunnen anders zijn.
Als hij had gesproken tot haar tijden geleden, lang te
voren toen zij zacht voelde schemeren door haar denken de
onduidelijke melancholie van haar desillusie, lang geleden toen
een vaag bijtende smart begon op te treuren door haar
denken, toen zij, zelf nog onbewust wat haar verdriette, haar
lusteloosheid liet bomen op alles om haar heen, als hij toen
gezegd had innig klankend zijn oud geweten stem wat hij
nu gesproken had in haar ellende zou 't goed zijn geweest.
Dan had alles nog veranderd naar haar droomen, nieuwzonnend een vredende eenheid tusschen hen beide, luidend
een ernstig-klankende tevredenheid over hun leven, vaster
bindend hun samenzijn tot een gelukkig denken in elkaar.
En somber bitterde een pijnlustend treiteren door haar
denken dat 't nooit meer zou gebeuren, dat 't uit was, dat
ze nooit gelukkig zouden worden.
Maar 't was of onder 't luider wennen van haar stem een
uitzwevende wakkering lichtte over haar denken, andersklankend
haar gedachten onder de naruisching van zijn woordgeluid,
ruimend een helderende kleur over haar opgewild doen. Zij
voelde de warmte van zijn hand liefstrijken over de hare,
't was of de drukkend-zachte buiging van zijn arm om haar
heen nauwer trok naar zijn stil knielend lichaam en diepziende
naar zijn oogen was 't haar of 't jaren vroeger was, of er niets
was gebeurd tusschen jaren geleden en nu, of ze wêer was in
de eerste dagen van haar getrouwd zijn, de dagen toen hij
dikwijls zoo vleide tegen haar aan, drukkend haar lichaam
tegen zijn hoofd, stil liggend in een willoos knielen, hoog ziende
naar haar gezicht in een liefdankend beloven van zijn altijddurende gehechtheid. En een weeke twijfel jammerde in haar
op of 't wel was zooals zij gemokt had in haar alleen zijn,
of zij niet veranderd was in hun samenzijn, voort-zenuwend
op haar romantische illusies, niet ziende zijn zelfde doen,
alleen lettend haar eigen voelen, meer willend dan ze mocht
in de werkelijkheid van het leven.
Langsaam voelde zij de vleiing van zijn aanraken hooger
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vloeien door haar lichaam, kalmend haar bitter spotten dat
ze spuwde over haar leven, beterend haar oude goed-willen
naar haar mond waaruit ze teerder de woorden weghield die
ze voelde dwingen naar hem heen. En plotseling zag ze
haar vroegere dagen van tevreden geluk opstaan voor haar
oogen, de avonden t' huis bij haar vader in den tuin toen
hij naast haar sprak met zacht-luidende stem, de mooie, rustigvredende zomer-avonden die nooit hadden moeten eindigen
van eenvoudige liefheid, de eerste dagen van hun trouwen
toen hij met haar leefde in een voortdurend mêezij n in haar
doen, de eerste maanden heengewaasd in een zacht-Bedekten
lichtschijn van altijd belovend geluk.
Als 't weer zoo kon zijn, als zulke uren weer terug zouden
schijnen door de eentoonigheid der weken, telkens opzettend
een mooi-glanzend verwachten dat telkens wêer kon komen,
als dat gebeuren kon dan zou haar leven wêer zijn als vroeger,
den tijd die ze in haar herinnering zag staan met een hoognaklankende kleur.
En angstig vlijmde een dreigende twijfel wêer op in haar
denken of zij 't niet was geweest die hun trouwtijd had versomberd met haar droom-willen, of 't haar schuld niet was

geweest dat zij hadden geleden een langen duister-mattenden
tijd, of 't niet haar dwaas jong-zijn was dat hun samenleven
had verbrokkeld tot klein-liegend onwaar zijn.
Buiten had de regen opgehouden. Hoog stond de rust
van den nacht onbewegelijk, luidloos spannend een zilveren
stilte waardoor de wind nu en dan bolderde met losblazende,
schokken, schuddend tegen de weektikkende ramen een
kort wêerkomend geluid. Dan dunsuizend schoof hij langs
het _ huis weg, ver klagend in de wijde ruimte, têer-luidend
een vaag zwevend geruisch, hoog-weg-ijlend tot een breedstrijkende stilte en plotseling brak hij terug, opstuwend van
ver, bolblazend in kort-vallende stooten, even schokkend de
ramen met onwetend getik.
Langsaam, terwijl zij sprak was haar man opgerecht uit zijn
knielen, losleggend haar hand uit • de zijne, opnieuw loopend
langs haar heen met gelijkgaande stappen door de kamer,
Een tijdlang bleven zij zwijgen.
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Luisterend naar het weenend zweven der windgeluiden,
soesde ze heen- en-wêer naar het loopen van haar man, pijnend
in haar denken zijn somber staren voor zich uit. Nu dat ze
alles had gezegd wat ze al dien tijd had rondgewoeld in haar
alleenzijn, luchtend haar zwaar-mattend denken met een lossend
uitvieren van wat haar gedrukt had maanden lang, nu was
't haar of ze plotseling een helder-lichtende ruimte zag, wegwazend naar den verren afstand een zacht nadonkerend grijs
van voorbij-geleden smart. 'T was haar of zij een moedigende
lêegte voelde in haar denken, een vroolijkende pijnloosheid
na 't tijden-lang rondzeuren van een telkens wêersnijdend
leed, een vreemd-zoekend wonderen naar de plotseling heengenevelden smart die zij gewoon was gaan voelen, vastgedrongen langsamerhand in het dagelijksch omgaan door haar
doen, een onscheidelijk gevoel dat ze nooit gemist had, diepgeboord in haar denken, 't gevoel dat altijd met haar was
geweest sinds ontelbare jaren.
In de zacht-rustende tevredenheid die ze hoorde ruimen
door haar borst kon ze niet begrijpen dat 't maar diè dingen
waren geweest die haar dagen zoo hadden 'versomberd, kleinziende dat alles in de scherpe lichtstreeping van haar vddrgezette beschouwen, verwonderd fluisterend aan haar vragend
peinzen dat zij 't was die dat alles had doorleefd, dat 't haar
persoon was die dat alles verteld had van zich zelf, donker
begrijpend of 't niet een ander was waarvan ze had gesproken
tijden achtereen. Hoe meer ze naging wat er dien avond
was gebeurd hoe meer ze dat vreemde gevoel kreeg, hoorend
de langsaam opsterkende zang-luiding van een mooi-belovende
toekomst, een vreugdende voor-ziening van den tijd die komen
zou, lucht-juichend dat alles wat gebeurd was had uitgeduisterd, nieuw-illusiënd een mooi leven tot 't eind zonder troebeling van de altijd helderende kleur waarin ze 't zag lichten
naar een lange vèrheid.
Een zacht-blauwend berouw klaagde in haar op dat zij
daarom haar man had verdriet, dat zij daarom de schuld
was geweest dat hun huishouden dien langen tijd was nêergemat in een dofliggende verveling, dat zij dáárvoor bijna
hun leven had gebroken met een nooit te herstellen knauw
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en een hoog-vreugdende neiging drong in haar boven haar
man vergeving te vragen voor wat ze kinderachtig had bedorven in 't mooi-kunnen van hun samenzijn, vast belovend
aan haar eigen denken nooit meer z66 te zijn, nooit meer
weg te bukken onder 't onvoldane van haar meisjes-blijvend
willen.
En plotseling opveerend van haar stoel stapte ze naar
haar man en buigend haar armen om zijn hals kuste zij hem
ernstig, fluister-belovend haar goed willen na dit uur.

VII.
De koffie was rondgediend. Onder de helder grijze roezing
der stemmen strekte het tafelblad moê, uitgeleefd met de
doode witglanzing van het tafellaken, opzettend de afgefrischte
warreling van flesschen en glazen onder het weeke licht dat
zacht zweefde uit de hooge hanglamp. Alleen, hoog rij kend
naar boven, stond in 't midden een vaas met bloemen, zuiver
met de bonte tikking der kleuren in het donker, bovenhelderend groen, onbewegelijk tusschen den onrustigen stilstand
der glanzende lichtveegen rondom. Buiten den wijden lichtschijn,
ver heen-gezet tegen de vaag-schemerende wanden stonden
de groote meubelen zwaar, rustig starend naar de woelende
luiding der klanken, stil-slapend onder de grijze stofing die
naar 't plafond suisde.
In de opgemoeide diner-atmospheer zaten de gasten ongeregeld op hun stoelen, overhoekend dwars naar den naastzittenden, kluitend naar de tafeleinden, instuwend tot een dofroezende lichaam-donkerte waartusschen de helle kleuren der
vrouwenklèeren plekten met grillige lijnen, lêeglatend 't midden
waar een têere zwijging wilde staan, scheidend tusschen de
luiding aan wêerszij den.
Door 't binnen-gehoekte raam koelde de zomeravond tegen
de lauw-hangende warmte in de kamer, telkens zuchtend in
loome welving de los-dunnende gordijnen, blazend een zachtdrijvende zuiverheid door de dicht-geurende benauwdheid,
luidloos op-en-nêerend de stijf-rechtende lampvlam.
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Rechtop-steunend tegen den breeden rug van haar stoel zat
'Martha, willoos spelend met haar lepeltje in het kopje, zacht
tikkend tegen den mat-klankenden rand, luisterend naar het
spreken rondom haar hoofd, teruggeschoven achter het donkerheen-en-wêerende lichaam van haar buurman. Zij was moê,
-een vage, holle moêheid die in haar hoofd woelde, zonder
vast-staande gedachten, overdrijvend van 't een naar 't ander,
_heenzwevend in vreemd-wijkende beelden, een dof-mattende
.'zwijging van moeielijk na te zoeken peinzing die haar telkens
terugdwong naar een rustende stilte, lêeg-starend naar een
onzichtbaar punt voor haar.
In de eerste dagen na 't gesprek met haar man s' avonds
was 't haar geweest of een nieuw licht gëopend was over
haar bestaan, kalm-wazend een ernstig, zuiver-blank geluk
om haar heen, wichteloos heffend haar gaan door de dagen.
°Onder de heldere, strakke koepeling van vreedende rust die
na die uitvertrouwing over het huishouden was gekomen,
.leefde zij voort naast haar man en haar kind, in een gelijkinnigende, vlekkeloose zenuwloosheid, zonder nadenken ziende
de wijking der dagen, tevreden willend den nieuw-begonnen
tijd die helder stond tegen alles wat was heenvergeten ver
achter haar.
En haar dagen blankten weg, lichtend tot helder-nadroomende weken, tintloos mengend ineen tot een egaal-staande
gewoonheid.
Maar langsaam, onhoorbaar, sluipend met een even voelbare
schrijning van zacht, vèrwakend verdriet was wêer een onwillig
gevoel van ontevredenheid opgegroot in haar binnenste, plotseling puntend in haar egaale denken de oude bitterheid van
haar bestaan. 'T was eerst een klein opspattend gevoeltje
soms even snel heengeijld als 't was komen tikken tegen haar
gelijkheid. Maar zonder 't te willen was ze gaan volgen in
haar denken wat ze voelde snel opstaan in haar hoofd en
moest ze dikwijls moeite doen haar soezen weg te dringen
van de nà-blijvende gevoeligheid die ze hoorde zeuren in
haar binnenste. En telkens korter achter elkaar had de snel'vlijmende pijn door haar heen gesneden, telkens langer teruglatend den naklank van haar herinnering, breeder telkens
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dringend met voller-dekkende onvoldaanheid, ongemerkt terugbuigend haar kort geduurde tevredenheid naar 't grauwe dat
ze had doorleefd voor dien tijd. Dagen lang had ze haar
kracht tegengestuwd om dat gevoel heen te vroolijken, terugzettend voor haar oogen den laatsten avond met haar man,
wêerpratend in haar denken wat ze gezegd had tegen zijn
vragen, nieuw-hoorend zijn zachte spreken terwijl hij naast
haar lag geknield, vraag-zoekend het têer-gelukkig gevoel dat
ze had gedroomd toen zij aan zich zelf beloofde een zachtblauw-kalmend leven, lach-vreugdend wat ze geleden had
in de ruimende luchting dat alles uit was. Maar zonder
dat ze 't kon hinderen was haar oude gevoel van onvoldaanheid wêer opgewoeld tusschen de heldere dekking van vreugd
die ze probeerde te spreiden over haar peinzen, lammend
haar leven als vroeger met de somberende grijsheid van een
lichteloos voortslepen der dagen.
Zonder dat hij er haar over sprak was haar man ongemerkt
begonnen te probeeren haar stemming te veranderen en haar
afleiding te geven. Zij waren langsamerhand meer uitgegaan,
weglevend de avonden buitens'huis, meer en meer meegaande
in het doen der menschen rondom hen, vroolijkend hun stille
samenzijn met hun kennissen, lichtend in haar geheelen-dagalleen zijn de verwachting van de uren die zouden komen
wanneer het eten was afgeloopen en ze menschen zou zien en
hooren den helderen stemklank van anderen in het schemerend
lêeg van haar door-gesoesde uren. Den eersten tijd was 't haar
of een dicht-hangende duisternis voor haar oogen heen-helderde,
de schemering van haar denken lichtend met de na-blijvende
beelden der uren die ze weg was geweest uit de eentoonigheid
van haar huishouden, vullend haar gedachten met wat ze had
hooren spreken om zich heen, woelend haar denken met wat
ze had zien bewegen voor haar vreemd-voelen in het niet
meer gewoone mêe-zijn met anderen.
Toch hoorde ze zonder reden in den laatsten tijd een week
gevoel van melancholie in zich op treuren, een onverklaarbare
ontevredenheid die vreemdde door haar denken, een onzegbare
onvoldaanheid waarvan ze de oorzaak moeielijk zocht, peinzend
naar haar binnenste voelen, vragend aan haar wonderend
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lusteloozen wat er was dat haar liet verlangen naar iets wat
ze niet wist.
Dezen ochtend had ze datzelfde gevoel hooren weenen,
huil-dringend haar denken zonder reden, moedeloos drukkend
haar lust om uit te gaan. Die weemoed was den geheelen
dag met haar gebleven, opstaande tegen haar moeite-doen
om den avond te zien in den hellen glans van een vreugdend
licht, telkens dringend in haar gedachten de neiging niet te
gaan en rustig t' huis te blijven in de kalme zachtheid van
haar kamer.
Dat gevoel had ze gehouden terwijl ze zich aankleedde,
wegdringend voor haar man haar neiging om te huilen, ze
had 't mêegetreurd langs de laat-lichtende straten, 't was op
haar blijven drukken terwijl ze lachend had gesproken aan.
tafel met de menschen om haar heen. Nu, in de afzondering
waarin ze zat onder de uiteen-wijking van hen die naast haar
spraken, was 't of een kalm-luchtende rust zweefde over haar
heen, moê-stillend haar denken naar een starend zien van
't licht en de bloem-kleuren voor haar. En zij bleef recht-op
zitten onbewust spelend met wat voor haar stond op tafel,.
heen-soezend in de matting van het uitgemoeid opstijfen van
haar wil
'T was of een machteloose slapheid op haar hing, een luieloomheid om te spreken en mêe te denken in het zeggen
om haar heen, een willoosheid die ze niet kon wegduwen en
die ze wist dat opdofde uit haar zelf, uit haar vage voelen.
zonder oorzaak. Zij voelde te moê om zich op te rechten
uit de nêerbuiging van haar verdrietig peinzen, ontevreden
zeurend heen en weêr waarom ze zoo was dien heelen dag,
telkens probeerend op te leven uit de slaap-lamming waarin_
haar lichaam ineen-zat, telkens terug-treurend dat zij niet kon.
Rondom haar hoofd ruischten de stemmen ineen tot een
licht-blauwe wazing van geluid, door-slaand een korte witplassing van lachen, de donkere grijzing van ernstig spreken
dieptoonend onder op tegen de zweving van dunne kleur.
Soms luisterde een plotselinge stilte over de tafel waarin een.
alleenige stem egaal, achtereen voortklankte uithoogend en
zachtend ineen met lang duren van woorden, kort ineens,
-
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-
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weggedekt achter 't uitluiden van de wijdgolvende deining
-der dooreen roezende stemmen. Dan streepten de woordklanken tegen elkaar boven haar hoofd, nêerbrokkelend voor
haar op de tafel onder 't stille light van de lamp, lijnend
van 't eene tafeleinde naar 't andere, wakkrend in haar alleenzijn een plotseling schrikken dat ze moest meeleven met de
menschen rondom.
Meer en meer voelde zij haar donker denken treuren tegen
het helle vroolijken der stemmen naast haar, ruw telkens
bonkend den egalen toon van haar peinzen. Een langsame
verveling loomde in haar op, een prikkelig ongeduld tegen
't luiden van de stemmen rondom haar behoefte om stil te
_.zitten, een hatende verachting tegen de opgewektheid van al
die menschen. Zij wist dat 't aan haar lag, dat die menschen
gewoon waren, doende hun levenswillen met de eenvoudige
uiting van hun bestaan, dat zij de uitzondering was met haar
zenuwende ontevredenheid zonder reden, ongeschikt voelend
mêe te leven in den dagelijkschen gang van iedereen. En zij
berouwde haar komen dien avond, mooiend voor haar lusteloosheid de warme stilte van haar kamer t' huis, ver van al
-

-

't woelen van vreemden, rustig luisterend den voortgang der

uren, vèr levend uit de onverschillige oppervlakkigheid der
menschen, heftiger behoeftend in 't langer duren van al
't spreken de wijdende neiging naar rust.
Telkens schrok ze op uit haar soezen door de stem van
haar buurman die iets tegen haar sprak, wonderend uit haar
vèr zijn buiten 't gesprek, dan glimlachtte ze even breedtrekkend haar mond met moeielijk willen en daarna zakte ze
wêer weg in haar eigen denken, voortsuffend op den klank
van een enkel woord dat in haar hooren had geprikt.
En week zeurde 't heen en wêer in haar hoofd dat 't toch
uit mocht zijn, dat ze straks alleen kon zitten buiten 't praten
om haar heen, opluchtend ziende die weinige uren die ze
zou zitten in een verren hoek, wachtend tot ze kon weggaan.
De gasten stonden op, scheidend de donkere mannenlichamen van de heldere kleuren der vrouwen.
Toen zij in de voorkamer kwam, even ineenrillend uit. de
-dompige warmte waarin zij had gezeten, stapte zij naar het
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venster waar zij ging le;inen tegen den raampost terwijl zij
diep de geurende nachtlucht opademde die donker dreef
onder de hooge oude boomen. En zij bleef kijken in de
duistere vloeiing van ernstige stilte, koelend haar voorhoofd
tegen de warmzuchtende zweving van den avond, uitbenauwend
haar kalmende voldaanheid dat zij even kon alleen zijn met
haar denken.
Achter haar in de kamer hoorde zij het bewegen der
.andere gasten suizen naar zich toe in een zachtvloeiend
-ruisschen van kalm praten, onduidelijk kleurend een weeke
toon van intieme tevredenheid over haar moêstaand lichaam.
.Zacht gleed zij haar oogen nêer en onder 't luisteren naar
„de weeke drooming van geluiden die over haar heen nevelde
voelde zij denkeloos haar binnenste verdrieten, tastend met zacht
-herhalen wat dien dag getreurd had door haar hoofd, vochtbrandend haar oogen met medelijdende smart over haar leven.
Zij zag dat 't niet kon, van avond was 't plotseling in
haar bewustzijn gedrongen dat zij een ander was dan de
meesten die leefden om haar heen, dat zij niet voelde, dat
zij niet dacht als 't meerondeel van al die anderen, zij moest
zich opstijven tot mêedoen, zij moest zich dringen tot een
denken dat zij niet hoorde stilpraten in haar binnenste hoofd,
't was haar of de woorden die zij voelde bewegen uit haar
mond niet van haar waren, of zij een vreemde was die nasprak
wat zij niet verstond. Dat was 't waarom zij de laatste dagen
een vage, loom-mattende ellende had voelen hangen op haar
denken, waarom een onduidelijke, klam-voelende onfrischheid
gevuild had over haar verlangen naar een egale rust, dat
ongemerkt was uitgegroeid in haar binnenste onder de woelige
wisseling van haar leven der laatste maanden.
En terwijl zij de woelige dagen van den verren winter
nasoesde langs haar oogen, scherpte meer en meer de figuur
van haar man in een hoog, rustigend licht dat over haar kleine,
bescherming-willende, kwijnende ontevredenheid zachtte een
helpende trouwheid, lief-dwingend in haar voelen dat zij zelf
,dicht naast hem was, dat zij haar licht zou vloeien in zijn leven
-en dat zij aan hem teruggaf wat hij wilde dat zijn bestaan zou
zijn. En op eens verlangde de neiging in haar op hem bij
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zich te hebben, vlak naast haar terwijl zij kon streelen met haar
hand in de zijne, alleen met hem ver uit 't gewone zijn der
menschen rondom hen, een hoog verlangen in het lêege voelen
van haar eenzaam denken in de roezende levendigheid om
haar heen. Ongemerkt zweefde haar vroeger schijndenken
wêer in haar op dat al haar peinzen valsch kleurde met een
mooi-zangend weefsel van graag-gewilde helderheid, een leugenlicht zuiverend over de werkelijkheid die telkens terugsomberde
wat zij gemooid had, tot een grauwe tint van gewoon zijn.
Verder en verder liet zij haar soezen wijden naar dagen die
konden komen, zij zag langs haar starend vooruitzien glijden
zacht-blauwende uren van innig geluk, têer-roze dagen van
egaal-vredende stemming, zilverend een groot, helder wit over
de verre toekomst, een ernstig-blijde gang hoog door het leven.
Langsaam een na een kwamen de heeren wêer binnen
plekkend plotseling het donker van hun rechte lichamen,
tusschen de têere tinten der japonnen.
Knipoogend tegen het helle licht stapte zij terug van het
venster. Terwijl zij mêezat in den bedaard-sprekenden kring
van dames, nu en dan zacht-klankend een alleenig woord tusschen het zweven der stemmen was 't haar of zij acher haar
hoofd hoorde fluisteren den dun-kleurenden voortgang van wat
had opgepeinsd in haar staren naar de nacht. En op eens
zag zij haar man staan die naar haar rondzocht, een vragend
lachje langs zijn mond, vroolijk knik-vragend uit de verte
naar haar starend zitten. Langsaam voelde zij een dicht-warme
roodheid zwellen naar haar gezicht, plotseling herinnerend een
jaren geleden gewaarwording, den tijd toen zij nog op school
ging en den jongen onverwacht had gezien aan wien zij
dikwijls dacht met een kinderacht*ge, niet verder-denkende
verliefdheid, schrikkend uit haar vage soesen tot de werkelijkheid die zij voor zich zag.
Hij kwam naast haar, even in 't langsgaan streelend met
zijn hand langs haar wang en vroeg zacht-leunend tegen
haar recht-op zitten hoe zij zich voelde en waarom zij zoa
stil was geweest den heelen middag.
Zij antwoordde niet. 'T was of plotseling door zijn dichtbij-komen de oud-gekende duidelijkheid veegde door haar
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gedachten-zien die haar pas-gesoesde illusies weg-ruwde tot
een pijnlijk onwaar zijn. Dat was hij niet die ze zoo even
gedacht had, hij was een andere geworden in 't volle licht
van de omgeving, een altijd, oud-gekenden met zijn zelfde
handgebaar, de nooit-veranderde beweging van zijn lichaam.
En terwijl hij naast haar zat en wachtte op haar zwijgen keek
zij strak naar zijn gezicht, verwonderd dat ze hem zoo anders
had gezien en dat hij in den langen tijd die zij had door
gepeinsd dezelfde was gebleven zooals zij hem vroeger had
gekend.
Nog eens vroeg hij zijn belangstelling naar haar heen. Kort
antwoordde zij dat ze heel goed was en zij wenkte hem stil
te zijn want de menschen voor hen schoven in een wijden
kring uiteen een lêege ruimte latend voor de piano waar een
dame zat, week bewegend haar handen boven 't losglazend
geluid der even-opklankende toonen. In de matte stilte die
plotseling gelijk stond in de kamer tikkelde de rommeling
van klanken voort zachter en luider vullend over de hoofden
der gasten, telkens weggebroken en opnieuw uitwijdend naar
hen heen.
Zij bleef, schuin achteruit-zittend, kijken naar het lichaam
van haar man die rustig luisterde met een ernstig, strak
gezicht. Tegen haar pas-gedachtte mooiheids-verwachtingen
zag ze scherp staan de lange tijden die geweest waren, de
tijden die ze had wegvergeten achter 't zonnend kleursel van
haar graagwillend mooi, de langgewoonde, harde werkelijkheid
die zij had voelen heendwalen in de snel-ophelderende wêerwolking van haar oude voort-neveling van gedachten.
Al zoo lang was 't zoo geweest, altijd 't zelfde ; nu voelde
zij 't helderen in haar denken dat 't juist dàt was dat ze
ongemerkt had voelen dringen in haar tevredenheid, dat het
't gebrek was aan een groot mooi dat haar zoo moedeloos
telkens nêersloeg, dat haar telkens dwong te zoeken naar
wat haar zou ophouden in den egalen, vervelenden gang van het
leven. 'T was haar liefde, een liefde die niet was zooals ze
't lange jaren had gedroomd, zooals ze gedacht had in haar
meisjestijd, zooals ze de jaren van haar getrouwd zijn zich
gedwongen had haar man te zien, telkens en telkens wêer
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dwangliegend haar werkelijk samenzijn tot een leugenleven
zooals ze 't graag wilde en noodig had, telkens en telkens
wêer terugwakend in den koel-nuchterenden drang zooals hij was,
telkens probeerend goed te spreken aan haar ontevreden
onvoldaanheid dat 't haar schuld was, dat hij was zooals
't moest zijn, dat zij de eenige was in hun samenzijn die niet
gaf wat gegeven moest worden tot een trouw-gelukkig voortleven met elkaar. Hadden zij ooit voortgeleefd met elkaar,,
innigend hun denken en voelen uur na uur, dag na dag,
week na week ? Naast elkaar waren zij gegaan door de lange
jaren van hun samenzijn, naast elkaar als twee vreemden,
hij egaal, gewoon, altijd dezelfde verstandige, koel-denkende
man die haar liefhad zooals hij kon liefhebben, zij daarnaast
met een wijder en wijder persende behoefte naar een groote,
alles wegjuichende liefde, droomend van een in elkaar zijn,
elke gedachte, elke voeling één van hun twëeen, in een voortdurende omarming van hun beider leven, zij aangebeden door
zijn sterkkunnend manvoelen dat neerlag aan haar voeten
zwak-getemd door haar dicht-zachtend vrouwzijn dat over hem
heen zou buigen met een alles gevende offering. En ook
anders had ze 't soms gedacht, een dankend opzien van haar
voelen naar zijn ernstig weten, terwijl hij neerboog zijn hooge
kracht tot haar heen en haar opnam in zijn leven, dwingend haar wegkleinend mee-zijn, dankbaar te mogen leven
waar hij was.
Zoo had zij haar leven altijd gedacht, zoo had zij 't pas
nog gedroomd, zoo had zij 't altijd voor zich gezien in de.
ontevreden dagen van haar getrouwd zijn. En terwijl ze
bitter mokkend haar man bleef aanstaren zag ze weer de.
oude dagen komen, eiken dag als de vorige, een kalm, gewoon voorbij lammen der dagen, een na een, zonder nagedachte, zonder herinnering, zonder groote opvlamming van
vreugd. Zoo zou 't altijd blijven, nooit zou die behoefte
naar een hooge liefde worden gewezenlijkt, 't was uit, voor
altijd uit, ze zou oud worden, langsaam wegsuffend in de
snelle neveling der jaren, en dan zou haar leven zijn zonderzon, zonder licht, uit voor goed uit.
De lichtende avond sloop voorbij haar denken met een
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langsame voortslaping der uren waarin ze bleef zitten vreemd
in de ómroezende drukte, weg in haar moê-verdrietend soesen,
ziende in een vaag schimmen het bewegen der hooge lichamen
langs haar laag nêerzitten. Soms was 't haar of ze een oogen-blik terug wakkerde uit een vreemd-verren droom en hoorde
ze zich praten met iemand die voor haar stond, wêer en wêer
luisterde ze een duizel-moeiend tikkelen van dun-klankende
toonen door haar dof-matte zwijgen; 't was haar of ze op eens
zou nêebreken in een medelijdend snikken dat ze niet langer
kon inpersen in haar keel, telkens moest ze droogslikken in
haar mond om 't opgolvend huilen nêer te houden in haar
binnenste. En de uren sleurden langs haar melancholie,
traag nevelend een oneindige lengte, een nooit herinnerende
wisseling wevend in haar nadenken.
Toen zij naast haar man voortliep langs de nacht-stille
straten ademde ze diep in de koele, schaduw-vochtende lucht,
hoorende de woorden die hij tot haar sprak als een vaagnevelenden naklank zonder kleur, verlangend t' huis te zijn om
alleen te denken zonder de hindering van roezende geluiden
die haar leek om haar hoofd te hebben gepijnd dagen en
dagen lang.
(Wordt vervolgd.)
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F. VAN DER GOES.

III. MR. M. W. F. TREUB : DE LEER.
(DERDE ARTIKEL).

I.
Sedert Mr. Treub zijne waardelooze weerlegging van Marx
in het licht heeft gegeven, heeft hij menigmaal over het
Socialisme schriftelijk en mondelijk zijne meening bericht;
maar nimmer heeft men van hem iets gelezen of gehoord
dat zijne eerste proeve van anti-socialistische kritiek verbeterde.
Dit geeft een geringe gedachte van den ernst waarmede eene
wereldbeschouwing die in ieder land elken dag aan invloed
winnende is, door tegenstanders van zijne positie wordt
onderzocht. Men moet niet vergeten dat, zedelijk gesproken,
de Heer Treub reeds verscheidene Kamerzetels inneemt ; en
in zijne handen is de op een na belangrijkste magistratenpost
van de hoofdstad des lands. Lieden van zijn slag zijn het,
die, volgens het generale gevoelen van het beschaafde publiek,
de betere joekomst brengen zullen, zoo nog een betere toekomst mag worden verwacht. Hij en zijne politieke vrienden
zijn, in geen ironischen zin van het woord, het groene hout.
Nu kan men ongetwijfeld te gelijkertijd wetenschappelijk een
nul, en in de staatkunde of de administratie een groot man
zijn. Maar dit is te algemeen, en van de hedendaagsche
machthebbers en politici, is eenig begrip van de zoo sterk
wordende socialistische leer, bijna onmisbaar. Het vele wat
van die zijde over het socialisme wordt gezegd, bewijst dat
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men er zich mede bezig houdt, en dat het geen onwil is
indien de kwaliteit verre achter blijft. Wij zien alleen een
bevestiging van de algemeene stoekking onzer kritiek in de
wijze, waarop de Heer Treub nu de natuurwetenschap tegen
het socialisme zoekt te exploiteeren. De regelen door Darwin
voor de ontwikkeling en afstamming der soorten gesteld,
kunnen redelijkerwijze niet anders zijn dan kort samengevatte
beschrijvingen van het ons bekend geworden verleden in de
organische wereld ; van het tegenwoordige, zoover het zich
in overeenkomstige omstandigheden bevindt. Tegenover de
algemeene meening, dat de schepper dezer aarde de dieren
en de planten kant en klaar, voor eens en voor altijd gevormd,
toegerust ieder met zijne bijzondere organen, eigenschappen en
kenteekenen, elk op zijne plaats en in zijn element had gemaakt, stelde de moderne wetenschap de hypothese, waaraan
niet meer wordt getwijfeld, dat de planten en dieren die wij
kennen zich uit andere soorten hebben ontwikkeld; dat de
wording van het organische leven van lieverlede heeft plaats
gehad, het hoogere na het lagere, in een onafgebroken
evolutie. Deze ontwikkelingsgang is nagespoord en men
heeft bevonden dat, in bepaalde omstandigheden, zekere oorzaken hebben gewerkt welke, zoolang de omstandigheden
onveranderd bleven, dezelfde gevolgen hadden. Dit systeem
van oorzaak en gevolg, gepopulariseerd onder den naam

van Darwinisme, doet ons kennen wat in de wereld der
levende schepselen heeft plaats gehad, nog eer er menschen
waren die het konden opmerken. Eene natuurwet is het
dat het levende ongaarne het leven verlaat, en in de behoeften welke het gevoelt om in het leven te blijven, tracht
te voorzien op iedere bereikbare manier. Onder dien drang
ontwikkelen zich de noodige organen, worden de organen voor
hunne taak meer en meer bekwaam ; hetgeen men met andere
woorden zegt, wanneer men zegt dat de levensfunctiën verdeeld worden over een grooter getal organen, die onderling
steeds meer verschillen en elkander steeds beter ondersteunen.
Aan die natuurwet is ongetwijfeld mede de mensch onderworpen, klaarblijkelijk zonder dat er uit volgt, dat de zucht
om te leven zich bij den mensch in de maatschappij zou
26
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voordoen op eene manier welke in eenige verte, anders dan
in het volkomen abstrakte, vergelijkbaar zou zijn bij de verschijnselen in het dieren- en in het plantenrijk. De inhoud
zelf van de vindingen der latere natuurwetenschap betreffende
de ontwikkeling van de organische wezens, ontneemt hun teneenemale het karakter van natuurwetten. Zij komen hierop
neer; dat de levensdrang niet op een gemakkelijke wijze te
bevredigen was, dat de mogelijkheid om te leven elkaar door
de wezens onderling betwist moest worden, dat een groote
vaardigheid werd vereischt om weerstand te bieden aan al
de invloeden welke de levenskansen verminderden.
Zoo hebben de ongunstige omstandigheden waaronder geleefd werd, de ontwikkeling der functiën van het leven begunstigd. Door inspanning en oefening van organen zijn
organen verfijnd en versterkt. In een noodzakelijken strijd om
te weinig aanwezig voedsel, zijn de sterksten overwinnaars
gebleven. Aan overmachtige vijanden zijn de zeer vluggen
en de zeer sluwen ontsnapt. De koude heeft alleen de van
zware vachten voorziene dieren gespaard, de lange winter hen
die maanden lang zonder eten konden leven, de woestijnen
hen die dagen in het heete zand vertoefden zonder drinken.
In dit alles is een duidelijk oorzakelijk verband, maar valt
geen andere natuurwet op te merken, dan dat het organische
leven zich voegt naar de omstandigheden. Tenzij het de
natuurwet ware, dat men van te voren geen enkelen vorm
van het leven mag ontkennen. Wanneer slechts de omstandigheden er naar zijn, zal het leven zich voegen en is vatbaar
voor iedere variatie. Eenmaal verkregen eigenschappen worden op een volgend geslacht overgebracht, en blijven behouden in de soort, totdat de omstandigheden zich wijzigen en
een nieuwe variatie doen optreden.
De uitdrukking aan het Darwinisme ontleend, natural selection, natuurkeus, onderstelt omstandigheden waarin een keuze
noodzakelijk was. Het leven, moet men aannemen, is gegroeid tegen de verdrukking in. Maar mag daaruit, zooals
onder de heerschappij van het kapitalistische produktiestelsel
voetstoots door de burgerlijke schrijvers wordt geloofd, afgeleid worden, én dat zonder onderdrukking geen groei mogelijk
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is, én dat de verdrukking bestemd is tot het einde van de
dingen te blijven bestaan ? Er is, zonder twijfel, een heftige
strijd gevoerd om het leven; maar een drievoudige dwaasheid
is het, voorbij te zien dat enkel gestreden is wijl strijd noodzakelijk was ; die noodzakelijkheid voor eeuwig te houden ; te
willen toepassen op de menschelijke samenleving wat gedurende een zekere periode de wet was het leven der lagere
organismen. Het is geen natuurwet dat de levende wezens
elkaar bestrijden om te bestaan ; het is een natuurwet, dat zij
elkander bestrijden indien en wanneer èn zoolang strijd onvermijdelijk is, geboden wordt door de omstandigheden waaronder zij leven. Komen nu de omstandigheden te veranderen, in dezen zin dat onderlinge strijd ten verderve zou
voeren en nadeelige invloeden van buiten, van koude of hitte,
weêr of wind, slechts door onderling overleg te temperen
zijn, dan zal, krachtens de natuurwet dat het organische leven
zich naar de omstandigheden voegt, de strijd worden vervangen door de samenwerking. Bestaat er eene natuurwet, die
zoodanige verandering van omstandigheden uitsluit? Indien
de Heer Treub dit voor waarschijnlijk hield, zou hij het wel
hebben gezegd. Maar allen die zooals hij de natuurwetenschap tegen het socialisme meenen te kunnen gebruiken,
hebben vooruit gedekreteerd welke omstandigheden zich niet
mochten voordoen. En dit is dan ook het eenige uitgangspunt dat eene weerlegging van het socialisme mogelijk maakt.
Ook van den mensch geldt, dat zijne levensverrichtingen zich
voegen naar de gegevens waarin hij verkeert. Zone omstandigheden, in de gematigde gewesten waar hij zich weldra van de
natuur onafhankelijk maakte, zijn de sociale verhoudingen waarin
hij leeft. Daarvan, van hun tijdelijk en in onafgebroken wijziging begrepen gesteldheid, zal het afhangen of hij te strijden
heeft voor zijn bestaan, dan wel de voorkeur zal geven aan
vrede en samenwerking. Dit zal niet geschieden krachtens
een anderen drang dan die van de feiten, al zal de drang
van de feiten veelal zich in een indirekten, verhulden vorm
doen gevoelen. Wanneer men nu, gelijk in de bourgeois
kritiek van het socialisme gebeurt, volkomen willekeurig aanneemt, dat de sociale verhoudingen nimmer het overleg ver-
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oorloven en steeds den strijd zullen gebieden, dan heeft men
een al te gemakkelijk spel om, krachtens de natuurwetten,
eene maatschappij voor een utopie te verklaren, waarin het
overleg den strijd zou vervangen. Ten deze is dus de vraag
die alles beheerscht : hebben wij recht een toekomst aan
te kondigen, die den vrede zal maken tot het normale sociale
gegeven waarin het beschaafde deel van de menschheid zal
verkeeren ?
En hiermede is de zaak van het socialisme gebracht waar
zij behoort : op het terrein van de Economie.
Niet eenmaal in de dierenwereld kan men eene natuurwet
aanwijzen, welke den strijd om het bestaan zou stellen tot
onvermijdelijke en noodzakelijke voorwaarde van alle ontwikkeling. Niet altijd heeft de strijd om het bestaan de ontwikkeling bevorderd, in vele gevallen is ontwikkeling verkregen
zonder eenigen strijd. Wel ver van de differentiatie en de
samenwerking van organen te bevorderen, en op die wijze
de natuurlijke functiën te verbeteren, heeft de strijd geheele
soorten vernietigd. Indien de gewijzigde omstandigheden het
noodig maakten, heeft bij andere een achterwaartsche ontwikkeling plaats gehad.
op de wijze van den Heer Treub, zou men evengoed den
ondergang als de volmaking van de maatschappij op natuurwetenschappelijke gronden kunnen voorspellen. Zelfs in de
dierenwereld is het mogelijk gebleken, de omstandigheden,
waaronder vroeger de ontwikkeling indien er ontwikkeling
was moest plaats grijpen, te vervangen door het veel
snellere, het doelmatiger en zekerder ingrijpen van den mensch.
Ten aanzien van de huisdieren, vervangt de mensch de
natuur ; de natuurkeus en de teeltkeus worden door hem uitgeoefend. De mensch maakt in de dierenwereld de omstandigheden, waarnaar het leven zich schikt. En wij zouden
mogen uitsluiten, voor nu en voor altijd, de mogelijkheid
dat hij zijne eigen sociale wereld opbouwde, volgens de levenswetten welke hij zelf heeft ontdekt?
Trouwens, de Heer Treub geeft in zijne artikelen van het
Sociaal Weekblad, die behalve een bestrijding van de sociaaldemocratie, er eene van het conservatisme bevatten, op een
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indirekte wijze te verstaan, dat zijne natuurwetenschappelijke
kritiek maar half gemeend is ; dat reeds in de bestaande
maatschappij geheel andere dan natuurwetten gelden. Want
hij noemt onder de diensten, die het Darwinisme bij de studie
van maatschappelijke vraagstukken bewijst, deze, »dat het al
die toestanden veroordeelt, welke in een bestaande maatschappij
the survival of the fittest tegenhouden of belemmeren." Ziedaar dus erkend, dat de mensch, »het dier van hoogere orde",
die » niet aan de natuurwetten kan ontkomen", toestanden
heeft kunnen scheppen, en zelfs met groote kracht weet te
bestendigen, welke gezegde natuurwet van het Darwinisme
»veroordeelt." De in de tegenwoordige maatschappij levende
menschen hebben blijkbaar wel aan de natuurwetten kunnen
ontkomen, althans aan de Darwinistische. Maar dan de
menschen van een toekomstige maatschappij ? Als het mogelijk
is ten kwade van de natuurwetten af te wijken, zou het dan
onmogelijk wezen, beter dan de natuurwetten te zijn? Intusschen nemen wij nota van de erkenning, dat het afhankelijk
zijn van natuurwetten zoo'n vaart niet loopt. De instellingen,
welke het conservatisme liefheeft, zijn, blijkens het citaat van
Mr. Treub, tegen »het Darwinisme" in, tot stand gekomen.
De Heer Treub is zich dus bewust, dat er nog iets anders
werkt in de maatschappij dan wat hij onder natuurwetten
heeft leeren kennen. Maar bij de kritiek van het socialisme
keert hij tot het leerstuk van de hoogere dieren terug. De
buiten de wetenschap liggende strekking van zulke bokkesprongen is gemakkelijk uit te vinden. En de drukte die
men van het door de natuurstudie veroordeelde socialisme
maakt, doet de deur dicht. Zou men waarlijk zoo gerust
zijn over dit volstrekte vonnis, in naam van de almachtige
natuurwetten gewezen ? In het oorlogvoeren heeft men gewoonlijk overwonnen ten spijt van de regelen der strategie.
Zoo zullen de klassen die den maatschappelijken strijd verliezen, zich kunnen troosten met de gedachte dat zij zijn
verslagen tegen de wetenschap in. De natuurwetten »veroordeelen" niet, zij voorkomen. Maar men bespeurt in den
ijver om het socialisme met de natuurwetten te lijf te gaan,
iets van de vrees dat de gepriviligeerde standen zullen blijven
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zitten met een vonnis dat niet voor uitvoering vatbaar is.
Dat de anderen, veroordeeld door een wetenschap, zullen
zegepralen in de werkelijkheid. — Welk eene wetenschap
zoodanige onuitvoerbare vonnissen strijkt, kan naar redeneeringen als er hier geciteerd zijn, eenigszins worden beoordeeld.
II.
Overigens is de Heer Treub wel een van de laatsten
om de richtigheid van de sociaal-democratische theorie aan
welke andere leer ook te toetsen. In zijne handen moet het
onderzoek op niets uitloopen, want hij verstaat de theorie
niet welke gekeurd moet worden. Een paar van zijne
misverstanden willen wij hier ophelderen, aleer, tot slot van
deze serie, bovenstaande algemeene opmerkingen nader uittewerken. Deze correctie heeft ook een algemeen belang,
want het betreft misstellingen die, hoe vaak ook verbeterd,
in de burgerlijke geschriften over het onderwerp blijven krioelen : een van de wijzen waarop de bourgeoisie haar recht
bewijst op de qualificatie welke van ondergaande klassen
geldt, dat zij niets hebben geleerd.
Hun toeschrijvende, wat slechts bij hunne tegenstanders
wordt gevonden, onderschuift Mr. Treub aan de socialisten
het geloof in maatschappelijke heilmiddelen ; nog wel in een
universeel heilmiddel. Deze grief, aangevoerd in een verhandeling welke het betoog is van een heilmiddel, de eerbiediging van de natuurwetten, alsof natuurwetten die dezen
naam verdienen zonder hem geen eerbiediging zouden weten
aftedwingen, bewijst dat Mr. Treub in de latere socialistische
letterkunde een vreemdeling is. Alleen een vreemdeling in
hunne geschriften, kan • van de leer der socialisten meenen
dat zij wordt aanbevolen als een middel om een kranke
maatschappij, een bij bourgeoisschrijvers zeer gangbare uitdrukking, te doen herstellen. Wij zeggen niet dat de kapitalistische inrichting als eene afwijking van eenigen hersenschimmingen normalen toestand moet worden opgevat. Het

kapitalisme is een onvermijdelijke faze in de ontwikkelingsgang van het maatschappelijk leven. Aan een herstel van de
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fouten van het kapitalisme is onder het kapitalisme niet te denken. Geen der heilmiddelen welke door hervormingsgezinden
wordt gepredikt, kan eene afdoende verbetering zijn. Het is
niet moeilijk zich een gezuiverd kapitalisme te verbeelden, maar
het is onmogelijk een kapitalistische maatschappij te zuiveren van
hare gebreken. Om de goede reden, dat deze gebreken hare
eigenschappen en kenmerken zijn, zonder welke zij in de werkelijkheid niet kan bestaan. En dit blijkt duidelijker naarmate,
bij den teruggang van het systeem, zijne schadelijke trekken
heviger worden en de aandacht op zich vestigen van de
vrienden der geleidelijke verbetering. Allen die niet hunne
oogen sluiten voor de verschijnselen van verval, staren hen
radeloos aan. Geen der grootere feilen waarvoor zij zich nog
verstouten vertrouwbare genezing te kunnen brengen. Wat
zullen zij doen om de centralisatie van het kapitaal, en de
onteigening van de groote massa, te keer te gaan ? Het
wordt zoo openbaar dat zij het niet weten, dat alleen de
oprechtheid waarmede, in de verschillende regeeringslichamen
en in de pers, gezegd wordt dat zij onmachtig zijn te helpen,
hunne houding eenigermate vermag te redden. Niettemin
blijft een goedgezinde minderheid, hier te lande ook door
Mr. Treub aangevoerd, peinzen op middelen en heilmiddelen.
Maar de meerderheid laat haar in den steek en zint enkel
op de hulp van het geweld dat in den klassenstrijd zal beslissen. De hervormingsgezinden gaan onder, hunne politieke
onspoed, laatstelijk en treffendst in België geleden, is het
zichtbare teeken van de voor velen nog onzichtbare waarheid,
dat wie waarlijk hervormen wil, het stelsel zelf van de kapitalistische orde op revolutionnaire wijze behoort aan te grijpen.
Maar van den revolutionnairen strijd tegen de bestaande maatschappij missen zij alle begrip. Zij zijn nog onbekend met
den grondslag van onzen strijd, de ontdekking dat kapitalisme,
nu in zijne laatste dagen, door het reeds alom opgroeiende
socialistische stelsel zal worden vervangen. Wij zouden niet
trachten een maatschappelijke orde te doen vallen, indien wij
niet verwachtten dat zij door de economische ontwikkeling
buiten de menschen zou worden verzwolgen. Dit is onze
opvatting van natuurwetten, zoover zij voortleven in econo-
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mische regelen. De onvermijdelijkheid van den ondergang
bewezen, plaatsen wij ons aan de zijde van de sociale klasse,
welke bij het verhaasten van het einde het grootste belang
heeft, en houden ons niet op met pogingen om te verbeteren
wat afgeschaft, te bewaren in fraaieren vorm wat met al
zijne gebreken vernietigd zal worden. Deze beteekenis en
enkel deze, heeft de revolutionnaire strijd van de sociaaldemocratie.
En zij heeft van hare leer waarlijk geen geheim gemaakt.
Geen andere opvatting zal in eenig tot de wetenschappelijke
literatuur behoorend werk kunnen worden aangewezen. Het
zijn de burgerlijke denkbeelden en zegswijzen welke voor socialistische worden uitgegeven en daarna zegevierend aangetast.
Spreekt men over de revolutionnaire taktiek van onze partij, dan
is het niet de sociaal-democratische maar de burgerlijke idee van
revolutionnair welke men op het oog heeft ; en er volgt een fantastische polemiek waarin men tevergeefsch zoekt naar aanknoopingspunten met het eigenlijk onderwerp. Ditmaal heeft de Heer
Treub als » een wezenlijke fout van de Duitsche sociaal-democratie « uitgevonden, dat zij, door de arbeidsprodukten »naar ieders
redelijke behoeften", aan te geven als een »nog steeds niet
geheel vaarwel gezegd doel", » de noodzakelijkheid van den strijd
om het bestaan geheel en al miskent." Op het dwaze, door niets
gestaafde dogma van de noodzakelijkheid komen wij voorshands
niet terug. Evenmin op de vreemde onderstelling, dat, zoo
de noodzakelijkheid een feit ware, een wereldpartij als de socialistische haar bij geen mogelijkheid, anders dan in een onbewaakt oogenblik of bij monde van een excentriek lid, zou kunnen
miskennen. Maar enkel op het misverstand wijzen we, dat, door
deze aanduiding van een toekomstig distributie-stelsel uit een
programma van een strijdende partij te weren, de genoemde
partij aan »revolutionarisme heeft ingeboet", »wat zij aan
wetenschappelijkheid heeft gewonnen". De verdeeling van
arbeidsprodukten behoort in een zoodanig programma niet,
wijl omtrent dit punt thans geen voorschriften kunnen worden
gegeven. De verdeeling volgt de voortbrenging, en, evenals
de voortbrenging zich regelmatig uit de tegenwoordige in de
toekomstige omzet, zal de verdeeling hare onvermijdelijke
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evolutie moeten afloopen. Wil men de socialistische denkbeelden over het onderwerp beoordeelen, dan geve men zich
eenige moeite om deze denkbeelden te leeren kennen. Marx
heeft in een door de partij als juist erkende kritiek van het
programma, dat in 1875 opgesteld werd, een schets geleverd
van de , waarschijnlijke opvolging der thans denkbare distributie-stelsels. Indien de burgerlijke auteurs ook gaven om
de manier waarop zij de gehate sociaal-democratie bestrijden,
zouden zij het ongeoorloofd achten, van zulke gewichtige
bijdragen tot de theorie onkundig te zijn. Wat zij nu weerleggen is hunne eigen narheid. De »verdeeling naar behoeften",
is een van de mogelijke vormen, maar zal wel niet kunnen
gelden in een socialistische periode, welke zich direkt bij het
kapitalisme aansluit. Zulke dingen in te zien, te begrijpen
wat het eene en wat het andere economische stelsel is, maakt
juist uit het wezen van de revolutionnaire gezindheid.
Het Erfurter Program loochent de verdeeling naar behoeften
niet, maar is de expressie van het revolutionnaire besef, dat
het stellen van zoodanige eischen een ijdele bezigheid is voor
de lieden van heden, ten wiens bate programma's worden
gemaakt. De tegenstelling van revolutie en wetenschap is
valsch. Het is de wetenschap, die geleerd heeft dat de
wereld niet is een mechaniek, welke hervormd wordt, maar
organisme, dat groeit. Een achterlijk stadium is met geen
hervormingen te helpen, het moet zijn tijd hebben, uitrazen
en voor een volgend plaats maken. Dan is het gerevolutionneerd, zooals het kapitalisme revolutionnair heeft gewerkt in
de feudale maatschappij, niet ondanks, maar op aansporen
van een wetenschap, die het onhoudbare van de bestaande
orde had ingezien. Een revolutionarisme, dat in strijd is met
wetenschappelijkheid, is de eenige opvatting van de revolutie,
waartoe de burgerlijke verdedigers van het kapitalisme zich
kunnen bekwamen. Maar dat is hunne zaak, en de onze
niet. Zooals het de hunne is, de gedachte van »verdeeling
naar behoefte", wel de redelijkste die men zich kan voorstellen, de miskenning van een natuurwet te noemen. Is eene
verdeeling anders dan naar behoeften zooveel natuurlijker?
Zij zou, zegt de redacteur van het Sociaal Weekblad, »de
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kiem van haar ondergang in zich dragen". De doodgewone
binnen ieders ervaring liggende waarheid, dat van menschen
eerst dan een vruchtbare inspanning van ieders beste krachten
kan worden verwacht, wanneer hunne stoffelijke behoeften
bevredigd zijn, ligt blijkbaar reeds boven het peil, dat de
anti-socialistische kritiek kan bereiken. Zoo veel te beter
voor de sociaal-democratie.
October '94.

NASCHRIFT.
Door een misverstand is in de vorige aflevering alleen de
eerste helft geplaatst van het vervolgstuk waarbij behoorde de
bovenstaande andere helft. Om nu niet voor de vierde maal
op hetzelfde onderwerp terug te komen, moet ik het voornemen om over het socialistische inzicht der Darwinistische
leer uitvoeriger te schrijven, tot later uitstellen. Trouwens,
hoe de regelen van differentiatie en samenwerking van organen

werken in de menschelijke maatschappij, is het onderwerp
van een boekje bij H. J. Poutsma te Amsterdam door mij
dezer dagen uitgegeven.
In het in de November-afl. verschenen gedeelte, zijn, behalve
eenige in het oog vallende drukfouten, een paar passages
blijven staan welke verbetering behoeven.
B1. 236. »De bakker en de schoenmaker kunnen, aangenomen dat die prijs overeenkomt met de waarde, voor een
gulden van hunne waren aan elkaar verkoopen, en als de
arbeid die in de materialen steekt en aan het vervaardigen
van de goederen besteed is, maar drie kwartjes waarde had,
zullen beiden vijf stuivers verdienen."
Behalve dat hier de bepaalde fout staat : arbeid, voor
arbeidskracht, die waarde heeft is de zin wat al te beknopt
om duidelijk te zijn. Het spreekt wel van zelf, dat door het ruilen
van gelijkwaardige waren, niet verdiend kan worden. Reeds
v66r den ruil is in dit geval het mafje gewonnen. De winst
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ontstond door een anderen ruil. De arbeider gaf zijne arbeidskracht en ontving vijftien stuivers ; hij had de waarde van
een gulden voortgebracht aan goed, dat het eigendom van
zijn meester was geworden. De waar welke de arbeider verkocht, was geen waar als eene andere ; hare gebruiksnuttigheid
is, dat zij waarde voortbrengt. Arbeid heeft geen waarde,
maar maakt waarde. Arbeidskracht is in ' onze maatschappij
een waar, die waarde bezit als alle andere waren. Zoodat,
wanneer de knechts naar huis gaan met hun loon van 75 cents
voor eiken gulden dien zij aan waren in den winkel achterlaten, de bakker en de schoenmaker zooveel malen een kwartje
hebben verdiend als er guldentallen aan waren voorhanden
zijn. Nu bezitten zij de goederen, maar zouden gaarne het
geld bezitten. Zoo spoedig zij nu een hoeveelheid waar tegen
een gulden ruilen, blikt hun winst : vinden zij hunne verdienste in den vorm van geld, steken zij de meerwaarde, door
de werklieden voortgebracht, in den zak.
Bl. 237. De weerlegging van de opmerking aangaande
»de waarde van een op de wandeling gevonden edelsteen"
bevat iets verkeerds. »Juist dat in zeer enkele gevallen zonder
arbeid verkregen voorwerpen waarde kunnen hebben," enz.
Bedoeld is blijkbaar : voorwerpen, welke in het 'bezit van den
vinder, zich gedragen alsof zij waren waren en waarde hadden.
Gevonden edelgesteenten, namelijk steenen die, zonder dat
er arbeid aan verricht is, geld opbrengen, zijn geen waren
en kunnen dus geen waarde bezitten. Zulke zaken, aangenomen dat zij voorkomen, zijn geen economische voorwerpen,
evenmin als zonnestralen of zeewater aan het strand. Indien
diamanten op straat gevonden werden, zouden zij geen waren
zijn. De economie houdt zich alleen bezig met de eigenschappen van de waren, en met de regelen van de voortbrenging en den ruil van waren.

LANDSCHAP
(oft de rivier bij Ctang Chow)
DOOR

HENRI BOREL.

Voor Bertus.
De bergen stijgen langzaam zacht en wijze
Met wèlbewuste wil in lichte lucht ...
Goudene kruinen in de wolken rijzen
Naar 't vlakke en stille waar geen winde zucht;
Ver boven 't staag beweeg en droef gerucht
Der aarde staan zij, in hoog-rustig peinzen. ...
Wijl verre horizonnen droomrig wijzen
Naar vage zaligheid van licht en lucht ... .
En op een heuveltop een boompje tegen
Zachtgulden avondhemel, lief genegen
Takjes wijd-uitgespreid in gansch-zich-geven,
Bladertjes fijn die in goudlucht têer beven,
Een stille liefde in 't Wijze alom, en met
Zacht gebaar tegen 't licht, als van gebed.

DE KUNST VAN LYSIAS
DOOR

CH. M. VAN DEVENTER i).

De voordeelen en de nadeelen, en vooral de nadeelen van
de gymnasiale opleiding blijven nog steeds een zaak van
overweging en bespreking. De groote vraag : is de uitkomst
der studie van Latijn en Grieksch, zooals die vakken op het
gymnasium onderricht worden, een bevredigende belooning
voor de jaren en de moeite aan die vakken besteed, — deze
groote vraag is nog steeds niet op zulk een wijze overtuigend
beantwoord, dat vele menschen inzien, waarom de antieke
studiën niet met groot voordeel voor de jeugd door andere
vervangen zouden worden. Alles wat men zeggen kan over
het vormend vermogen der klassieke opleiding, zal voor de
meesten betoogende kracht missen, zoolang de voorstanders
dier opleiding niet tevens op meer tastbare uitkomsten kunnen
wijzen. Ook andere vakken van onderricht oefenen den leerling in opletten en nadenken ; ook de moderne talen geven
voedsel aan de behoefte naar ethische en esthetische bevrediging ; doch bovendien brengen die vakken en die talen den
leerling in bezit van een zekere positieve bekwaamheid, een
zekere zakelijke kennis, welke hem op een of andere wijze
in zijn verder leven van nut is. Doch Latijn en Grieksch, en
vooral Grieksch, — laat ons toch nooit het groote feit voorbij
zien, dat veel zakelijke kennis in die vakken op het gymnasium niet verkregen wordt ; laat ons erkennen en onze daden
richten naar de erkenning, dat zooals het thans is, zij uitzoni) Bij het schrijven van deze studie is, onder meer, gebruik gemaakt van Jebb's
Attic Orators from Antiphon to Isaeus. 2e Ed. 1893•
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dering zijn, die na het verlaten van het gymnasium een vaardigheid in het lezen en een liefde voor het Grieksch en zijn
literatuur hebben, welke hen drijft en in staat stelt ook naderhand zelf die studie voort te zetten. Laat toch een ieder,
wien het raakt, zichzelf wel voorhouden, dat de gymnasiasten
vijf jaar lang vele uren in de week Grieksch leeren, en laat
hij dan zich afvragen of het aangaat tevreden te zijn met
zulk een inspanning besteed voor zulk een geringe opbrengst
aan positieve bekwaamheid?
Doch zeggen zij, die de vormende kracht van de grieksche
studie bewonderen, wie ontevreden is, is ontevreden omdat
hij zich een ander resultaat had voorgesteld en eischt, dan
bedoeld en bij de meeste leerlingen bereikt wordt, naar de
meening van hem althans bereikt, die scherpzinnig genoeg is
om nog andere dingen als uitkomsten te beschouwen, dan die
welke positieve bekwaamheid heeten. Het is niet de oefening
in opletten en nadenken alleen, die door de studie van het
Grieksch gegeven wordt, het is bovendien en misschien vooral
de aanraking met antieke kunst, waarin wij de waarde der
klassieke opleiding zoeken. Wij eischen niet, dat de gymnasiasten in hun later leven Homerus lezen, en uit zich zelf
Aeschylus of Plato gaan bestudeeren, doch wij zorgen, dat
zij zich langen tijd met Homerus bezig houden, wetend, dat
zij aldus in bezit komen van een indruk, die hun eigendom
wordt, een bezit voor altijd, en in de omstandigheden van
hun latere leven niet meer te verwerven. Wij weten zeer
goed, dat het eenigszins vlot lezen van de Antigone of de
Medea een bekwaamheid vereischt, welke het gymnasium
niet geeft, doch het is de bedoeling ook niet de jongelieden zoo ver te brengen. Maar als die jongelieden flink
gewerkt hebben over een stuk van Sofocles of Euripides
of een redevoering van Demosthenes, en het na zulk een
arbeid redelijk lezen kunnen, ook dan hebben zij door ons
toedoen een indruk gewonnen, die hun bij zal blijven en
dien zij juist op het gymnasium, daar het latere leven der
meesten de gelegenheid voor flinke klassieke studie niet geeft,
dien zij juist op het gymnasium alleen krijgen konden. Die
het recht van zulk een zienswijze ontkent, mag wel oppas-
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sen dat hij het respect voor de vakken der Hoogere Burgerschool geen kwaad doet. Want ook daar bestaat bij een
groot gedeelte der leervakken de waarde van het onderwijs
voor de meerderheid der leerlingen uitsluitend in het schenken van algemeene indrukken zonder blijvende zakelijke
bekwaamheid. Want het is welbekend, dat de positieve kennis in de zoogenaamde positieve en exacte vakken er bedroefd
gauw uitgaat, als zij door voortgezette studie niet onderhouden
wordt. Jongens, die een goed eindexamen deden, doch niet
voor ingenieur of geneesheer gingen studeeren, kunnen twee
jaar later geen wiskundig, natuurkundig of scheikundig vraagstuk van eenig belang meer oplossen, om van werktuigkunde
en kosmographie maar liever niet te spreken. Zoodat men
ook het onderricht in de exacte vakken voor de meerderheid
der scholieren zou moeten afkeuren, tenzij men, en wij zullen
de eersten zijn om dat te ondersteunen, tenzij men de waarde
van dat onderricht wil zoeken in het schenken van eenige
algemeene indrukken, in de herinnering aan het leven met
belangrijke voortbrengselen der beschaving. En zoo werkt
ook de burgerschool als het gymnasium : het maakt de scholieren bezitters van indrukken, die zij in hun latere leven niet
kunnen verwerven.
Menschen, die dingen beweren als hierboven is aangegeven,
voor zulke menschen heb ik zooveel sympathie, dat ik hun

geen vinnigen tegenstander toewensch, wanneer zij de kwestie
van het gymnasiale onderwijs in het openbaar bespreken
moeten. Want een directeur van een burgerschool zou een
rector kunnen antwoorden, dat de scholieren voor hun carrière
in grooter aantal van hun eindexamen-diploma profiteeren
dan van hun gymnasialen bul ; dat de rector slim genoeg
geweest is om de moderne talen maar buiten bespreking te
laten ; dat, zoo het middelbaar onderwijs aan velen slechts
algemeene indrukken als blijvend goed geeft, deze indrukken
Juist zulke zijn, als een mensch van zijn eigen tijd in de
eerste plaats noodig heeft ; dat ook de wiskunde en de fysica
bij velen niet met zulk een snelheid en volledigheid uit het
hoofd verdwijnen als de Attische grammatica en het Homerisch
idioom. Zulke dingen kan een directeur den rector tegen-
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werpen en het hem daarmede, zoo hij vinnig zijn wil, lastig
genoeg maken. Doch mij dunkt, er is voor den rector een
eenvoudig middel om sterk te wezen tegen aanvallen van die
soort. Laat hij niet minder dan voorheen zijn best doen de
leerlingen in aanraking te brengen met eenige belangrijke
voorbeelden van groote antieke kunst"; laat hij zich niet minder dan tot dusver verheugen in het besef, dat hij vele menschen het maatschappelijk leven instuurt als bezitters van
belangrijke algemeene indrukken ; laat hij echter, al was het
alleen maar om het openbare aanzien van zijn bemoeingen
te verhoogen, zorgvuldig uitkijken of er niets aan te doen is
om ook eenige positieve bekwaamheid aan die algemeene
indrukken toe te voegen ; laat hij erkennen, dat het toch heel
aardig en goed zou zijn, zoo zijn jongens zoover in kennis
en liefhebberij kwamen in hun vijf jaren Grieksch, dat zij een
mooi en smakelijk en niet al te moeielijk Grieksch boekje op
hun rekje hadden, een boekje, dat zij af aan toe weer eens
opnamen en doorlazen en dat hun uitnemende diensten
bewijzen zou om de algemeene indrukken te verscherpen en
op te frisschen ; een boekje, waarvan de waarde als produkt
van denken en schrijven door jonge en oudere mannen nog
beter begrepen wordt dan door scholieren ; een boekje waarvan men zelfs zich eenige illusie . zou mogen maken, dat het
gunstig werkt op het schrijven der lezers zelf, daar het, op
zijn wijze een der uitnemendste voorbeelden van antieke
schrijverij, een belangrijk voorbeeld ook voor de sch
rijvers
van dezen tijd mag heeten ; een boekje ........, zou de
rector zijn eigen zaak niet sterk verdedigen indien hij zijn
leerlingen behalve de algemeene schoone indrukken zulk een
boekje voor het leven schonk ? Zou hij niet tevreden over
zijn werk mogen zijn, als hij er aan dacht, dat zijn woord
niet alleen als een groote geheime kracht in de ziel der
leerlingen nawerkte, maar telkens weer levend werd, als zij
dat boekje opsloegen ? Zou hij niet sterk staan tegen alle
directeuren ter wereld, zoo hij zulk een boekje in het strijdperk kon werpen en met overtuiging verklaren : dat heb ik
mijn scholieren gegeven, en welke schoone gift kunt gij
aanwijzen?
.
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Dat alles zou zoo wezen, indien het boekje gevonden werd.
Maar ik verbaas mij niet, zoo de rector huivert de hand uit
te steken, want wat hij het liefst zou willen grijpen, dat moet
hij met rust laten om niet door een te hoogen eisch zijn zaak
te bederven. Hij mag niet den Agamemnon nemen, niet de
Antigone, niet de Medea, want hij weet, dat deze gedichten
te zwaar zijn ; hij moet Homerus met rust laten omdat hij te
groot is en te veel moeilijke woorden bevat ; hij mag over
Thucydides en Pindarus niet eenmaal denken en de Vogels
moet hij uit zijn hoofd zetten ; de Anabasis is het verlangde
boek niet, en Herodotus, ook Herodotus is te veel ; van Demosthenes moet hij zijn hart om veel redenen aftrekken, en
als hij zijn Plato aanziet, dan beseft hij maar al te goed over
hoeveel zelfverloochening een rector moet kunnen beschikken.
En toch is het boekje in de bibliotheek van iederen rector
te vinden. Ik ben niet aan het 1ioofd van een gymnasium,
maar want het hooge woord moet er nu eindelijk uit ,
ik heb mij in den laatsten tijd meermalen verbeeld, dat als
ik rector was, ik mij zelf tegen alle aanvallen gewapend zou
achten, indien ik niet alleen schoone algemeene indrukken
en herinneringen gaf, maar tevens zorgde, dat van de tien
afgeleverde scholieren minstens vijf de oraties van Lysias
als een blijvend en levend goed van het gymnasium medenamen.
I.
Wat ik over Lysias heb te vertellen, is geen nieuws voor
de heeren klassieke literatoren ; er wordt hier gesproken voor
menschen, die buiten het Grieksch staan, en indien ik hun
eenigen indruk kan geven van Lysias' letterkundige beteekenis,
dan zullen zij mij misschien toestemmen, dat het wat waard
is hem in zijn eigen taal te kunnen lezen, en dat de jongelieden een aardig cadeautje van het gymnasium mede zouden
nemen, al zij dien redenaar op hun boekenrekje zetten en
eens in het jaar konden overlezen.
Al dadelijk moet ik, om mijn eigen zaak niet te bederven,
mij verklaren over het woord redenaar. Over het algemeen
27
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zijn Hollanders niet welsprekend en zij zien niet goed in,
hoe men dat zou kunnen wezen zonder tevens min of meer
onuitstaanbaar te zijn. Een redenaar, denken wij gewoonlijk,
is een vervelend en verwaand mensch, die het noodig vindt
om mooi te praten door gebruik van ongewone woorden
en officieele zinswendingen, terwijl hij zijn stem zoo deftig
maakt alsof hij in een preekstoel stond. En al die kunsten geven hem niets : in plaats van ons aan te trekken,
stoot hij ons af; in plaats ons mee te nemen en in gemeenschap met zijn aandoening te brengen, zet hij een muur van
stijfheid, staande boorden en witte dassen tusschen zich zelf
en zijn hoorders. De meeste redenaars bezorgen u een even
onaangenaam gevoel, als de gedachte aan de akelige woorden
kanselwelsprekendheid en bloemrijkheid. Zij willen zoo graag
verheven zijn en kunnen enkel op stelten klimmen. En nog
naarder zijn de grappige redenaars, die met hun hoofd vol
moppen optreden en net doen of zij die onder het spreken
verzinnen ; en toch zijn zij wel zoo slim om eenige seconden
van te voren door een verschrikkelijk fijne uitdrukking van
hun gelaat te waarschuwen, dat er een aardigheid in aantocht
is. De hemel verlosse ons van alle redenaars, die probeeren
mooi of aardig te zijn, en iets anders doen willen dan kalm
weg het feitelijke te vertellen, dat zij te zeggen hebben. Zoo
is onze meening over een redenaar.
Maar indien men denkt dat een Atheensche redenaar wat
lijkt op den Hollandschen, zooals die in de publieke opinie
bestaat, dan heeft men het zeer mis. Zeer zeker beproefden
zij menigmaal verheven, bloemrijk, plechtig, pathetisch en
geestig te zijn, doch, als regel waren zij dat alles goed, dat
is, zij namen inderdaad hun hoorders mede, zij brachten inderdaad de ziel der hoorders met de hunne in gemeenschap.
Deze Grieksche heeren zijn er zoo op uit om een praktisch
resultaat te bereiken, om hun zaak te winnen, dat al hun
woorden sterke overreding najagen. Zij zijn niet bloemrijk,
als zij dat zijn, — en dat gebeurt betrekkelijk zelden —, om
hun dichterlijkheid te toonen, doch om hun publiek voor hun
doel te treffen ; niet pathetisch om een aandoenlijke episode
te leveren, doch om door de aandoening de sympathie voor
-
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den spreker te verhoogen. Het karakteristieke en fraaie van
de meeste Atheensche redevoeringen is hun zaakrijkheid, het
najagen van een praktisch doel, en al noemt men de Atheensche redenaars vaak Attische rhetoren, het grootste deel van
hun werk heeft met wat wij rhetoriek heeten niets te maken.
Het grootste deel, want er is rhetoriek in hun werk te
vinden, en er is een periode in de geschiedenis der Attische
redenarij geweest, waarin uitstalling van rhetorische trucs bewonderd werd, en er is een groote Attische redenaar, die op
den uitvinder der kanselwelsprekendheid gelijkt. Openbare
lofredenen en lijkredenen waren vaak opgeschroefd en stijf
en schoolsch in een mislukt streven om imposant te zijn;
wat wij van Gorgias weten, doet ons verbaasd staan, dat
men hem ook maar een minuut heeft willen aanhooren, en
de veelbewonderde kunst van Isocrates doet ons denken aan
een stelselmatigen moord van alle gevoel en inspiratie. Doch
het grootste deel der Attische welsprekendheid is in pleitredenen neergelegd en onbesmet met rhetoriek, en bij Lysias
is al zeer weinig opgeschroefdheid te vinden.
Een redenaar als Lysias gelijkt dus al zeer weinig op den
deftigen of olijken kwast, waarvoor wij zoo bang zijn. Hij is
in de eerste plaats zaakrijk, op zijn gemak en eenvoudig ; de
vele middelen zijner kunst besteedt hij enkel om te overreden; zijn pathos zoowel als zijn humor doen dienst als
argumenten. Hij kent bij uitnemendheid de kunst - om zijn
kunst te verbergen, doch verbergt niet dat hij een kunstenaar
is. De personen, die hij spreken laat, spreken niet voor het
vaderland weg, zij hebben over hun zaak nagedacht en hun
onderwerp overzien ; hun taal is eenvoudig, doch zuiverder
dan van den eenvoudigen burger en zij zijn in 't minst niet
bang om van hun geval een rol te maken. Overreden is
des sprekers doel, doch goed overreden heeft de kunst van
een groot artist noodig.
In den tijd van Lysias werden geen romans geschreven,
noch novellen, vertellingen en literaire schetsen. Het burgerlijke drama was nog op weg zich te vormen ; de prozaliteratuur bestond uit historie, redenarij en dialogen. Doch
de Athener, die zijn eigen leven van den dag niet in romans
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vond, werd in zijn neiging naar de vereeniging van realistische
verbeelding en kunst bevredigd door de redenaars. De redenaar
maakte vertooningen van alledaagsche gebeurtenissen ; hij
wist ernst en humor, pathos en scherts, liefde en haat in zijn
pleitredenen te brengen, en het boeiende van zijn werk lag
in den drang naar overreding.
Indien ik niet bang behoefde te wezen om door een vergelegen analogon onjuiste voorstellingen te wekken, ik zou de oraties
van Lysias de Camera Obscura van Athene willen noemen.
II.
Verscheidene Attische redenaars zijn in het openbare leven
personen van belang geweest. Antifon, de austere rhetor, de
Aeschylus van zijn beroep, heeft eenigen tijd lang de politiek
van zijn land geleid, was • de ziel eener groote partij, en
schroomde niet door een schrikbewind van sluipmoordenaars
het volk naar zijn wensch te dwingen. Isocrates maakte in
geschriften propaganda voor staatkundige denkbeelden. De
schitterende redevoeringen van Demosthenes en Aeschines
zijn tooneelen uit een groot historisch drama ; Hyperides,

vroolijke Frans als hij was, heeft een opstand tegen de
Macedonische overheersching verwekt. De antieke welsprekendheid was een bekwaamheid van zeer groot practisch
nut, en de kunst der rhetoren een krachtig wapen, waarmede
zij voor de openbare zaak streden.
Lysias echter heeft blijkbaar nooit lust gehad een rol te
spelen in de geschiedenis van zijn tijd. Indien zijn leven
onrustig is geweest, het was niet door zijn streven naar
politieke bemoeing ; hij verlangde niets liever dan als rustig
burger zijn tijd door te brengen met letterkundigen arbeid
en te genieten van het goede der aarde. Doch in zijn
tijd was het lastiger dan thans een rustig burger te zijn
en te blijven ; revoluties waren niet zeldzaam en de stand
van Lysias deed hem juist in revolutionaire tijden in het oog
vallen. Tweemaal stoort een omwenteling hem in zijn kalm
bestaan, en de tweede verstoring heeft hem, tot geluk van
het nageslacht, voorgoed aan zijn rijkelui's leven onttrokken.
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Geboren te Athene, in het midden der vijfde eeuw, als zoon
van een aanzienlijken Siciliaan, een vriend van Pericles en
op diens aandrang in Athene gekomen, gaat hij als jong man
naar Zuid-Italië, deelnemend aan de stichting eener volkplanting. Dertig jaar woont hij in Thurii, maakt kennis met
de Siciliaansche redenarij, en blijft in vriendschappelijke betrekking met zijn geboortestad. Doch zijn sympathie voor
Athene maakt hem onmogelijk, wanneer de groote expeditie
naar Syracuse geheel mislukt en een anti-Atheensche partij
in Thurii de macht in handen neemt. Driehonderd ingezetenen
der volkplanting, en daaronder Lysias en zijn broeder, worden
verjaagd, en zij beiden keeren naar Athene terug.
Daar leven zij eenige jaren in vrede en voorspoed. Hoewel
niet behoorend tot den stand der burgers, zijn zij in aanzien,
leven in vriendschap met geachte personen, komen hun openbare verplichtingen met mildheid na, en worden noch door
den oorlog met Sparta, noch door de binnenlandsche woelingen meer dan andere Atheners verontrust. Het is in dezen
tijd, mogen wij onderstellen, dat Lysias als dilettant-schrijver
voor zijn vrienden bewijzen van zijn bekwaamheid aflegt,
waarvan Plato er één bewaard heeft, naar onzen smaak een
zeer zonderling document van den literarren smaak in het
Athene van die dagen.
Doch de voorspoed is niet blijvend. Als de dertig tyrannen hun schandelijk bestuur voeren, worden Lysias en zijn
broeder Polemarchus om hun rijkdom op de proscriptielijst
geplaatst. Polemarchus grijpen zij en brengen hem om,
Lysias weet op wonderdadige wijze te ontkomen, en vlucht
naar Megara.
Thans neemt Lysias voor een korten tijd deel aan de
politieke woelingen te Athene. Hij sluit zich aan bij de
democratische partij en helpt ze met het geringe vermogen, nog
in zijn bezit. Hij verschaft wapenen en huurlingen, en weet
van een vriend een belangrijke som gelds voor de goede
zaak te krijgen. Hij mag tevreden zijn over zijn bemoeing,
want, men weet het, de dertig tyrannen worden ten val gebracht en Thrasybulus herstelt de zuivere democratie.
Athene is gered en Lysias kan er weder in rust wonen,
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doch zijn leven zal niet meer zijn wat het was. De Dertig
hebben zijn geld en zijn fabriek geconfiskeerd ; hij is niet
meer de rijke Lysias, die voor zijn liefhebberij-studiën kan
leven, hij moet naar een broodwinning omzien, nu hij reeds
meer dan vijftig jaar oud is.
Wat heeft hem bewogen het beroep van pleitredenenschrijver te kiezen? Men weet het niet. Misschien is hem
zijn eigen talent voor het onderzoeken van een rechtszaak
duidelijk geworden, toen hij terstond na zijn terugkomst te
Athene, op antieke wijze de nagedachtenis van zijn broeder
eerde door tegen een der Dertig de heftige wraak-rede te slingeren, die hij zelf uitsprak : misschien, want het weten
doet men niet."
Lysias dan gedwongen om een broodwinning te kiezen,
koos het beroep van logograaf, hij werd schrijver van pleitredenen. En in die kwaliteit heeft hij zich,den artist getoond,
die heden ten dage een zeer bijzonder en superieur genot aan
zijn lezers geeft, en in zijn eigen tijd bovendien de verdienste
had een uitvinder te zijn.
Toen Lysias optrad als logograaf, had de Grieksche redenarij reeds eenige fasen doorloopen. De welsprekendheid
van Pericles behoorde tot de periode, waarin de redenaar
nog geen man van beroep was, doch na hem, en misschien
nog tijdens zijn leven werden de Atheners bekend met de
theoriën der Siciliaansche rhetoren, die de eersten waren om
de redevoering systematisch te behandelen en de kunstgrepen
te bestudeeren. Terwijl die theoriën op weg waren ingang
te vinden bij de Atheners, werden dezen met een nieuw
element van welsprekendheid bekend, dat den grootsten
invloed had op de ontwikkeling der Attische redekunst. Een
Siciliaansch gezantschap, naar Athene gezonden, had tot
voornaamsten woordvoerder Gorgias, en deze Gorgias bracht
het publiek in verbazing door een kunst van zeggen, waaraan
de menschen vroeger niet gedacht hadden.
Het weinige dat van Gorgia's welsprekendheid is overgebleven, geeft ons eenzeer onaangenamen indruk; het is de geïncarneerde onnatuur, de grofste steltenlooperij. Doch wellicht
is dit weinige een ongelukkig oogenblik geweest, want het is
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bekend, dat Thucydides leerling van Gorgias was, en ook kunneil
wij eenigszins nagaan van welke deugd Gorgias het gebrek had.
Gorgias namelijk schijnt de eerste geweest te zijn, die duidelijk
inzag, dat van den prozastijl een kunst was te maken, evenals de
poëzie een kunst was, en hoewel hij de fout beging op een
zeer overdreven wijze poëtische versieringen in zijn proza te
brengen, het nieuwe beginsel van zijn welsprekendheid was
zoo treffend door hem uitgedrukt, dat hij daardoor zijn hoorders veroverde, en in de Atheensche oratorie voor goed een
streven bracht, waarvan zij vroeger geen begrip had.
Hoewel de eerste beroepsredenaar te Athene, Antifon, geen
leerling was van Gorgias, is ook bij hem het beginsel van
den Siciliaanschen redenaar aangenomen, ook bij hem en
anderen werd de opvatting heerschend, dat er een artistieke
prozastijl bestaat en deze in de welsprekendheid behoort te
worden ingevoerd. Zoo ontstond tijdens den Peloponnesischen
oorlog de groote redenaarstijl, die zich boven de gewone
taal stelt en geen hulpmiddel versmaadt.
Niet allen echter maakten van dezen zwaren stijl gebruik;
de kleine rechtszaken lieten niet de tentoonspreiding van
groote rhetorische gebaren toe ; bij zulke zaken moest de
spreker zich behelpen met de gewone taal van het dagelijksch
leven, en zich houden aan het feitelijke van zijn geval.
De inventie van Lysias nu ligt daarin, dat hij een kunst
gemaakt heeft van de dagelijksche taal ; hij is de stichter
van den eenvoudigen stijl, de artist van de sobere dictie, de
poëet van het realisme.
Mij dunkt het is het best zoo ik terstond enkele voorbeelden van die kunst geef, en dan bespreek, in hoever die
voorbeelden typisch zijn voor de kunst van Lysias.
III.
[Euphiletus is beschuldigd, dat hij Eratosthenes in zijn huis heeft gelokt
en daar vermoord, onder voorwendsel dat Eratosthenes Euphiletus' vrouw
wilde verleiden. in zijn verdediging verhaalt Euphiletus op de volgende
wijze den toedracht der zaken.]

»Ik dan, o Atheners, toen ik besloten had te huwen en
mijn vrouw in mijn huis had, was noch al te streng, noch
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liet ik haar te veel haar gang gaan, en natuurlijk lette ik
goed op haar gedrag. Toen er een kind was gekomen, vertrouwde ik haar beter en liet alles aan haar over, in de
meening, dat ik nu zeker van haar zijn kon. In den eersten
tijd, o Atheners, was zij dan ook de beste van allen, want
zij was flink in het huishouden en zuinig en zorgde uitstekend voor alles, maar toen mijn moeder stierf, werd haar
dood de oorzaak van al mijn ongeluk. Want bij de begrafenis ging mijn vrouw mede, en werd door dien man,
Eratosthenes, gezien en later verleid, want hij wachtte de
meid op, als zij naar de markt ging en maakte praatjes en
kocht haar om.
»Vooreerst nu, o mannen, want ook dat moet ik u
verhalen — , ik heb een huisje van twee verdiepingen, boven
en beneden even groot, met kamers voor de mannen en voor
de vrouwen. Toen wij nu dat kind gekregen hadden, voedde
de moeder het zelf, en opdat zij niet, als zij het baden moest,
last zou hebben van het ladderklimmen, ging ik boven leven
en de vrouwen beneden. En wij waren al zoo gewoon daaraan, dat mijn vrouw dikwijls beneden bij het kind ging slapen
om het de borst te geven en stil te houden. En dat ging
langen tijd zoo verder, en ik dacht nooit iets kwaads, maar
was onnoozel genoeg om mijn vrouw voor de deugdzaamste
uit de geheele stad te houden. Doch later, o mannen, kwam
ik eens onverwachts van het land, en na het eten begon het
kind te schreeuwen en lastig te zijn, omdat de meid het
met opzet plaagde, want die man was in huis, want later
kwam ik alles te weten. En ik zei tot mijn vrouw om naar
beneden te gaan en het kind te zoogen, dat het niet meer
schreeuwen zou. En eerst wilde ze niet, en deed alsof ze
blij was, dat ze mij na langen tijd terug zag. Maar toen ik
boos werd en haar wederom zei naar beneden te gaan, toen
antwoordde zij : zeker omdat jij het met de meid moet aanleggen, want vroeger, toen je dronken was, heb je haar ook
al eens aangehaald. En ik moest lachen, maar zij stond
op en ging heen en schoof de deur dicht, alsof zij een grapje
maakte, en trok den sleutel er uit. . En ik dacht daar niet
over en zag er niets in, maar ging gauw slapen, daar ik op
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het land geweest was. Toen het bijna dag was, kwam zij
terug en deed de deur open. Ik vroeg haar, waarom de
huisdeuren zoo'n leven hadden gemaakt des nachts, en zij
beweerde, de toorts bij het kind was uitgegaan, en zij was
ze bij onze buren gaan aansteken. Ik zei niets en dacht,
dat het zoo was. Wel meende ik, o mannen, blanketsel op
haar gezicht te zien, schoon haar broeder nog geen dertig
dagen dood was, maar toch, toch zei ik niets over de zaak
en ging kalm naar mijn werk.
»Daarna, o mannen, verliep er wat tijd en ik vermoedde
niets van mijn ongeluk, en op een dag kwam een oud
vrouwtje op mij af, afgezonden door een andere vrouw,
ook door Eratosthenes verleid, naar ik later vérnam, en die
vrouw, boos en beleedigd, omdat hij niet meer zooveel bij
haar kwam, bespiedde hem, tot zij de reden gevonden had.
Dat besje dan, wachtte mij op, dicht bij mijn huis en kwam
naar mij toe, en : Euphiletus, zei ze, ik kom heusch niet uit
bemoeizucht bij u aan ; want de man die tegen u en uw vrouw
zondigt is ook onze vijand. Pak de slavin, die naar de markt
gaat en inkoopen doet, en ondervraag haar goed, dan zult
ge alles vernemen. Het is, zei ze, Eratosthenes van Oea,
die dat doet, en niet uw vrouw alleen heeft hij verleid, maar
nog vele andere, want daar maakt hij zijn vak van. Zoo
sprak zij, o mannen, en ging heen ; maar ik schrok dadelijk

hevig, en raakte vol argwaan ; want ik bedacht dat ik in mijn
slaapkamer opgesloten was geworden, en ik herinnerde mij ook
van dien zelfden nacht, dat de tusschendeur en de voordeur
geslagen hadden, wat anders nooit gebeurde, en dat mijn vrouw
er geblanket uitzag. Dat kwam mij alles in den geest, en ik
was vol argwaan. Ik ging naar huis en beval de slavin mij
naar de markt te volgen en toen bracht ik haar bij een van
mijn vrienden binnen, en zeide, dat ik alles wist, wat in mijn
huis was gebeurd. En nu, zei ik, kunt ge kiezen : óf geranseld en naar het molenhuis gezonden te worden en altijd door
last te hebben, óf zeg de waarheid, en niet alleen zult ge
dan geen slaag krijgen, maar zelfs vergiffenis voor uw misdrijf. Verberg dus niets, maar zeg de geheele waarheid.
»Eerst nu loochende zij alles, en zei, ik mocht doen wat
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ik wilde, want ze wist niets ; maar toen ik Eratosthenes
noemde en zei, dat hij het was die bij mijn vrouw kwam,
toen schrok zij en meende, dat ik alles nauwkeurig wist. En
zij viel op haar knieën en liet mij beloven, dat ik haar geen
kwaad zou doen, en ze verhaalde mij, dat Eratosthenes haar
na de begrafenis had aangesproken, daarna, dat ze hem eindelijk bij haar meesteres had gebracht en mijn vrouw zich
ten slotte had laten overreden, en op welke wijze hij in huis
kwam, en hoe zij op de Thesmoforiën, terwijl ik op het land
was, met zijn moeder naar den tempel was gegaan, en zij vertelde alles wat er gebeurd was. Toen zij uitgepraat had, zei
ik : laat nu niemand hiervan iets te weten komen, anders
krijgt ge niets van wat wij afgesproken hebben ; ik verlang,
dat ge mij hen op heeterdaad laat betrappen. Want woorden
heb ik niet noodig, maar het feit zelf moet ik zien, als de
zaak werkelijk zoo is. Zij beloofde dat, en daarna verliepen
-er vier of vijf dagen.
» Eerst nu wil ik verhalen wat op den laatsten dag geschiedde. Ik heb een goeden vriend, Sostratus. Hem kwam
ik 's avonds -laat tegen, toen hij van het land kwam. Daar
ik wist, dat hij zoo laat niemand van zijn bedienden meer
thuis zou vinden, vroeg ik hem met mij te gaan eten. Wij
gingen samen naar mijn huis, klommen naar boven en gebruikten het avondeten. Toen hij genoeg had, nam hij afscheid, en ik ging slapen. Eratosthenes nu, o mannen, komt
het huis in, maar de slavin maakt me dadelijk wakker en
zegt dat hij binnen is. Toen beveel ik haar op de deur te
letten, ga naar beneden, loop zachtjes het huis uit, en zoek
dien-en-dien op, en sommigen tref ik tehuis, anderen niet
in stad. Zooveel ik er bijeen kon krijgen, nam ik mede,
en ging met hen terug. Wij namen fakkels uit den naastbijgelegen winkel en traden bij mij binnen, terwijl de deur
open was en de slavin de wacht hield. En toen wij de
deur van de slaapkamer openstieten, zagen de voorsten hem
nog liggen naast mijn vrouw, en de achtersten hem ongekleed in bed staan. Ik nu, mannen, gaf hem een slag en
wierp hem op den grond, en ik trok zijn handen naar achteren
en bond ze vast, en vroeg hem, waarom hij mijn huis durfde
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indringen. En hij erkende zijn misdrijf, doch bad en smeekte
mij hem niet te dooden, doch geld aan te nemen. Maar ik
zeide : niet ik zal u dooden, doch de wet van den Staat,
die gij overtraadt en beneden uw lusten steldet, want gij
verkoost het om zulk een misdrijf te begaan tegen mijn vrouw
en mijn kinderen, liever dan aan de wetten te gehoorzamen
en u betamelijk te gedragen."
Een tweede citaat is genomen uit de groote redevoering
tegen een der dertig tyrannen. Al neemt deze redevoering
een eigen plaats in onder Lysias' oraties, de uitval tegen
Theramenes toont zijn neiging voor sobere dictie ook in een
geval, waar men hooggeschoeide rhetoriek zou verwachten.
Theramenes is de Atheensche staatsman uit de laatste jaren
van den Peloponnesischen oorlog, wiens ongeluk het was,
dat hij geen ultra kon wezen. Hij verzette zich tegen de
buitensporigheden zoowel van de aristokraten als van de
volkspartij, en werd daardoor aan beide facties gehaat. Hij
heeft zijn houding voortreffelijk verdedigd in een redevoering
door Xenophon opgeteekend. Lysias haatte hem, gelijk hij
de gansche oligarchische partij haatte, die zijn broeder vermoord en hem zelf geruïneerd had. De redevoering, waarin
het citaat voorkomt, werd door Lysias zelf uitgesproken;
waarschijnlijk is zij zijn eerste pleitrede geweest.
»Welaan dan, ook Theramenes wil ik u doen kennen, met zoo
weinig woorden ik kan, en ik verzoek u mij aan te hooren
èn om mij zelven èn ter wille van den staat. En niemand
berispe mij, dat ik in een zaak tegen Eratosthenes i) Theramenes beschuldig. Want naar ik verneem, wil gene zich
daarmede verdedigen, dat hij bevriend was met Theramenes
en deelgenoot van zijn daden is geweest. Zeker zou hij als
tijdgenoot van Themistocles den bouw der muren zijn werk
genoemd hebben, indien hij als tijdgenoot van Theramenes
zelfs op de afbraak zich verheft ! Maar niet gering is het
verschil tusschen beiden, zou ik denken. Want Themistocles
bouwde de muren tegen den wil der Lacedaemoniërs, doch
de ander haalde ze neer met bedrog van zijn medeburgers.
i) Eén der dertig tyrannen ; een ander als de man uit de vorige aanhaling.
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Het is dus gansch anders in den staat gegaan, dan het moest
gaan. Want Theramenes' vrienden hadden met hem moeten
omkomen, behalve wie hem tegengewerkt had, maar nu zie
ik, dat velen zich op hem beroepen tot hun verdediging, en
zijn vrienden dien omgang een eer achten, als ware die man
de oorzaak van veel goeds en niet van groote rampen geweest.
Vooreerst immers was niemand méér schuld dan hij aan de
eerste oligarchie, u overredend de staatsregeling der vierhonderd te kiezen. Ook zijn vader, die een der raadsheeren
was, bemoeide zich daarmede ; hij zelf echter, in schijn die
regeling zeer welgezind, werd door hen tot veldheer gekozen.
En zoo lang hij in aanzien was, betoonde hij zich trouw, maar
toen hij Pisander en Callaeschrus en anderen in grooter eer
zag komen, doch uw volk niet langer geneigd naar hun partij
te luisteren, toen, èn uit afgunst op hen, èn uit vrees voor u,
nam hij deel aan Aristocrates' streven. Uit verlangen om aan
het volk getrouw te schijnen trad hij op als aanklager van
Antifon en Archeptolemus, zijn beste vrienden, en doodde
hen, en zoover ging hij in slechtheid, dat hij tegelijk uit
trouw aan de olicharchen u onderdrukte, en uit trouw aan u
zijn vrienden verdierf. Zoo dan tot eer gekomen en in het

hoogste aanzien, bood hij zich aan als redder der stad i) en
verdierf ze, bewerende een groote en schoone zaak gevonden
te hebben. Hij beloofde vrede te zullen sluiten, zonder gijzelaars te geven of de muren neer te halen of de schepen uit
te leveren. Hoe, wilde hij niemand zeggen, doch hij verzocht
u hem te vertrouwen. En gij, o mannen Atheners, terwijl
de raad op den Areopagus op redding zon, en velen Theramenes tegenspraken, daar zij wisten, dat andere menschen
om de vijanden dingen verzwijgen, doch hij onder zijn eigen
medeburgers niet wilde uitspreken, wat hij tot de vijanden
zeggen zou, gij vertrouwdet hem toch uw vaderland en
uw kinderen en uw vrouwen en uzelven toe. Doch hij, van
wat hij beloofd had, volbracht hij niets, maar zoozeer had hij
zich voorgenomen, dat de stad klein en zwak moest worden
waar niemand der vijanden ooit aan gedacht of der buri) Tijdens het beleg van Athene door de Spartanen.
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gers voor gevreesd had, dat overreedde hij u te doen, en
niet door de Lacedaemoniërs gedwongen, maar uit zichzelven
droeg hij hun op, de muren van den Piraeus omver te halen
en de bestaande staatsregeling te breken, want wel wist hij,
als gij niet alle hoop verloren hadt, snel zoudt ge u op hem
wreken.
»En ten slotte, o mannen rechters, liet hij de volksvergadering niet eerder bijeenkomen, voor hij het oogenblik door de
vijanden aangegeven zorvuldig had afgewacht, en Lysander's 1)
schepen uit Samos hier geroepen waren, en het leger der
vijanden in de stad getrokken. Onder zulke omstandigheden,
en in tegenwoordigheid van Lysander en Philochares en Miltiades, lieten zij het volk over den staatsvorm stemmen, opdat
geen spreker hen tegenspreken noch bedreigen zou, en gij
niet naar het voordeel der stad, doch naar hun wensch zoudt
beslissen. En Theramenes trad op en ried u om het bestuur
aan dertig mannen op te dragen, en de regeling aan te nemen
door Dracontides voorgesteld. Gij echter, hoezeer ook in nood,
riept luid, dat ge zoo niet doen zoudt, want ge zaagt het in,
op dien dag zoudt ge over vrijheid en slavernij besluiten.
Doch Theramenes, o mannen rechters, (en hiervan zal ik u
zelf tot getuige roepen) zeide, niets gaf hij om uw afkeuring,
want hij wist dat velen der Atheners met hem handelden en
zijn voorstel Lysander en den Lacedaemoniërs naar den zin
was. En na hem stond Lysander op en zeide vele andere
dingen en dat gij het verdrag schondt, en dat het niet uw
staatsregeling, doch uw bestaan zou gelden, zoo ge Theramenes' voorstel niet aannaamt. De brave burgers nu in de
vergadering begrepen den toeleg en den dwang en bleven
deels daar, doch hielden zich stil, deels ook gingen zij heen
in het bewustzijn niets nadeeligs voor de stad beslist te
hebben; enkele weinigen echter, slechtgezinden en slecht
beradene mannen, stemden over de voorstellen. Want er werd
hun opgedragen tien te kiezen door Theramenes aangewezen,
tien anderen door de ephoren, 2) en nog tien van de aanwezigen, want zoozeer kenden zij uw zwakheid en hun eigen
i) De Spartaansche aanvoerder. 2) Een officieus oligarchisch college.
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macht, dat zij van te voren wisten wat in de vergadering
besloten zou worden. En hierin behoeft ge niet mij te gelooven,
doch Theramenes zelf ; want al wat ik thans zeg, werd door
hem in den raad gesproken tot zijn verdediging, toen hij de
voormalige bannelingen voorwierp, dat zij door hem weder
hier waren tegen den zin der Spartanen, en zijn medebestuurders verweet, dat hij, zelf bewerker van de daden, verricht
zooals ik zeide, zóó behandeld werd, na zooveel bewijzen van
trouw door hem en eeden door hen gegeven. En van . een
man, de oorzaak van al die en nog andere rampen en schanddaden, èn vroeger èn later bedreven, èn groote èn kleine,
van zulk een man zullen die menschen zich nog vrienden
durven noemen ? Niet om u is Theramenes gestorven, doch
om zijn eigen slechtheid ; rechtvaardig was zijn straf in de
oligarchie, want reeds eenmaal had hij haar doen vallen,
rechtvaardig ware zij ook in de democratie : twee malen toch
heeft hij u slaven gemaakt, verachtend wat was, wat niet was
begeerend, en den schoonsten naam gebruikend, leermeester
der gruwelijkste daden zich betoonend."
IV.
Wanneer ik de vorige citaten als voorbeelden van Lysias'
kunst aanhaal, mag ik niet verzuimen op te merken, dat de
vertaling geen andere aanspraak maakt, dan aanwijzingen op
het origineel te verstrekken ; voor een aequivalent geeft zij
zich niet uit : de lezer moet medewerken en zijn fantaisie gebruiken om uit wat gegeven is zich voor te stellen hoe iets
zijn moet, gelijkend op het gegevene, doch veel fraaier.
Één merkwaardigheid kan echter de vertaling doen zien,
wijl zij een negatieve eigenschap van Lysias' stijl is, de afwezigheid van beelden. Het schijnt dat Lysias een grooten
afschuw had van metaforen, ook van zulke, waarvan men
ternauwernood meer weet, dat zij metaforen zijn ; ook van
zulke metaforische wendingen, die wij in alle onnoozelheid
maken als wij proza schrijven, zooals het personifieeren van
abstracties. Het is waar, Euphiletus zegt : »de wet zal u dooden,"
doch hij zegt dat als hij zich met opzet op stelten plaatst om
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imposanter in zijn wettige verontwaardiging te wezen. En mocht
er nog een beeld te vinden zijn, het blijft al heel weinig voor
een episode van drie à vier bladzijden lang. In de afrekening met Theramenes komt geen enkele metafoor, tenzij men
aan het slot de uitdrukking »leermeester der gruwlijkste daden"
zoo zou willen noemen, en mij dunkt, het is een sterk stuk
drie bladzijden van grooten haat te fulmineeren, en geen andere dan directe woorden te gebruiken. Een vertaler moet
met veel oplettendheid te werk gaan om niet per ongeluk
Lysias metaforen te geven, die hij niet hebben wilde. Een
vertaler, die schrijft »feiten bewijzen meer dan woorden" geeft
waarschijnlijk een onjuist aequivalent voor »in feiten vindt
men sterker bewijs dan in woorden" ; als men lezen zou
»moeilijk is het tegen lasteraars zich te verdedigen, want liefst
werken zij in het duister," mag men niet schrijven »moeilijk
is het tegen laster zich te verdedigen, want zij werkt liefst
in het duister" ; waar ik geschreven heb »dat het niet uw
staatsregeling doch uw bestaan zal gelden", behelpt hij zich
met een soberheid van uitdrukking, die ik niet heb weten
na te volgen.
Zoo ik zeide, dat de oraties van Lysias een boekje vormen,
een kostbaar bezit voor wie het lezen kunnen, was het niet het
minst om de soberheid, welke ik• heb laten zien en besproken.
Ik zeg niet, dat het gebruik van beelden is af te keuren,
doch ik zeg, dat men een zeer fraaie les ontvangt, wanneer
men ziet, dat voortreffelijk proza kan geschreven worden,
zonder gebruik van eenige heelding in de dictie. Een goed
gebruik van beelden is niet af te keuren, doch een gebruik
van woorden, wier beeldende kracht men niet eenmaal meer
bemerkt. En ik heb thans niet het flagrante misbruik van beeldspraak op 't oog als : »reeds spoedig bereikte Molière's roem
een hoogte, die de zon zijner voorgangers ver achter zich
liet en in de schaduw stelde," of »Dr. X. Y. Z. heeft zich
een eereplaats in de wetenschap veroverd, welke zich ver
buiten de grenzen van zijn vaderland uitstrekt," een misbruik,
dat men wel eens, ik heb nooit goed kunnen begrijpen waarom,
journalistiek noemt, en men zoo spoedig bemerkt, dat het
zijn eigen . straf met zich brengt ik bedoel het misbruik
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van gematigde metaforische dictie, dat op den duur de kracht
der taal ten zeerste verzwakt.
Ik zou om mijn bewering met feiten toe te lichten vele
voorbeelden uit beroemde schrijvers kunnen aanhalen, doch
om geen kwade vrienden te maken, zal ik niemand beleedigen dan mij zelven. Want ik wil het bekennen, zoo . ik in
dit opstel over de kunst van Lysias mijn eerbied voor die
kunst niet heb getoond, door zelf mij aan de Lysiaansche
soberheid in dictie te houden, het is voor een groot deel
geweest, om te kunnen beschikken over een bron van voorbeelden, die toelichten hoe weinig in het gewone proza van
onzen dag die soberheid betracht wordt. Ik ben mij niet
bewust geweest grooter misdadiger te zijn dan negen tienden
der publicisten, toen ik sprak van »een misbruik, dat zijn
eigen straf met zich brengt" ; »een misbruik, dat de kracht
der taal verzwakt" ; »voorbeelden, die toelichten" ; »een vertaling, die geen andere aanspraak maakt, dan aanwijzingen
te verstrekken" ; »een vertaling, die zich niet voor een
aequivalent uitgeeft" ; »de stand van Lysias deed hem in
revolutionaire tijden in 't oog vallen", ik ben mij bij het
schrijven dier uitdrukkingen niet van een zware misdaad
bewust geweest, en toch is er geen bij, die Lysias zou hebben
willen gebruiken. En hij • die van Lysias leeren kan zulke
metaforische zeggingen en wendingen te vermijden, en toch
duidelijk te zeggen, wat hij te zeggen heeft, die zal van Lysias
iets zeer schoons geleerd hebben.
Misschien zegt iemand, dat ik de overdrachtelijke uitdrukkingswijze meer beschuldig dan zij verdient; dat zij gedachtewendingen aangeeft, waarvoor geen andere woorden zijn ; dat
men in alle bespiegelingen behoefte heeft aan woorden voor
abstracties, en beelden duidelijker zijn dan niet-beelden ; dat
men technische termen gebruiken moet, zooals zij gebruikt
worden ; dat Lysias zelf spreekt van » een staatsregeling
breken" en »de oligarchie ten val brengen"; i) dat het waarschijnlijk niet genoeg zou zijn om de metaforen te vermijden,
doch men een bepaalden stijl zou moeten maken, waarvan
i) Inderdaad gebruikt Lysias den technischen term kataluein, d. i. losmaken,
verbreken.

421

die vermijding een der beginselen was ; dat het Grieksch
misschien middelen van uitdrukking heeft, die het gemis aan
overdrachtelijke zegging vergoeden, en bij ons niet bestaan.
Voor deze en nog andere bedenkingen heb ik een open
oor, en ik erken terstond, dat zij overwogen kunnen worden,
doch dit toegevende, mag ik blijven beweren, dat hij niet
alleen een kunststuk zou leveren, doch een belangrijken dienst
aan de taal bewijzen, die duidelijk, gedistingueerd, en elegant
schreef, en er in slaagde metaforen van zich te houden. Dat
zulk een opgave oplosbaar is, bewijst Lysias, en ik herhaal
daarom : zijn soberheid alleen reeds maakt het boekje, dat
zijn overgebleven oraties bevat, tot een kostbaar bezit voor
hen, die het lezen kunnen.
Was Lysias' soberheid een gewild streven, of deed hij
zonder te weten, wat hij deed ? Voorzeker is het moeilijk
een gewilde leer aan te wijzen in het werk van hem., dien
men meester noemt in de kunst van de kunst te verbergen, —
zulk een meester toch bereikt dezelfde uitkomsten als een
geniale naïef —, doch als men weet, dat Lysias bij een rhetor
in de leer is geweest, dat hij in beschaafde kringen verkeerde,
dat de Atheners het meest discussie-lievende volk ter wereld
waren en ook de literaire discussie niet verwaarloosden ; als
men dat weet, en bovendien denkt aan die gelegenheden,
waarbij de kunst niet verborgen is gebleven, gelooft men
niet meer aan een onwillekeurig gekozen stijl, en nog minder,
wijl in Lysias' tijd de pseudo-dichterlijke stijl van Gorgias en
zijn school bestond, en Plato zijn rijkdom van beelden niet
verborg. Veeleer mag men aannemen, dat Lysias wist wat
hij deed, zijn eigen aanleg begreep, en naar dien aanleg zijn
stijl ontwikkelde. Ook in zijn mooi-schrijverij, die wij in den
Phaedrus vinden, is het niet het misbruik van figuurlijkc
zegging, dat ons hindert ; ook in den uitval tegen Theramenes
door Lysias uitgesproken voor hij logograaf van beroep was
ontbreken de metaforen, en alles wijst er dus op, dat hij naai
zijn aanleg luisterde toen hij de sobere rhetor wérd, dien wi
in hem bewonderen, en den stijl schiep, die de kleine of dE
eenvoudige stijl heet.
Hoe zonderling toch zijn de lotgevallen der woorden ! DE
.
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Attische rhetoren zijn de meest vermaarde redenaars der
wereld; zij allen bijna vermijden het gebruik van veel beeldspraak; een hunner grootste vertegenwoordigers schuwt de
figuurlijke uitdrukking met groote vrees, en toch is bij ons
rhetoriek de scheldnaam geworden voor een averechtsch gebruik van metaforische zegging.
V.
De soberheid in zegging, de eenvoud van woorden is een der
deugden, waarom Lysias ook in den antieken tijd beroemd was,
en die zijn uitnemende criticus Dionysius van Ilalicarnassus
met groote scherpzinnigheid en literair gevoel onderzoekt en
bespreekt. Voor enkele andere kwaliteiten mogen wij dezen
zegsman gelooven, doch er van genieten kunnen wij niet meer.
Althans • zooveel als de Grieken er van genoten. Want ik
geloof niet, dat er een filoloog op de wereld is, zoo goed thuis
in de dictie van Lysias en zijn tijdgenooten als die tijdgenooten zelf het waren, en zelfs als Dionysius, die vier eeuwen
later leefde, om de eenvoudige reden, dat die tijdgenooten
en Dionysius te beschikken hadden over de volledige literatuur der periode, en wij slechts een gering gedeelte daarvan
bezitten. Ook de grootste filologische genialiteit kan slechts
over een dertigtal oraties van Lysias beschikken, doch Dionysius
kende er meer dan twee honderd, en ook de gansche gelijktijdige literatuur. Ook de grootste filoloog kan niet zoo zeker
zijn van het Atticisme in Lysias'dictie als Dionysius dat was,
en wij, waarde lezer, gij en ik, die geen filologen zijn, doch
slechts liefhebbers, wij hebben dus alle reden om Dionysius
te gelooven als hij geniet van Lysias' zuivere Atticiteit, doch
ons eigen gemis aan dat genot met gelatenheid te dragen.
Ik voor mij ben er gauw in geslaagd dat gemis te overleven.
Doch een andere ontbering ergert mij nog een beetje. Er
was een deugd bij Lysias te genieten en bij hem alleen, naar
het schijnt, van zulk een bijzonderen aard, dat Dionysius
haar afwezigheid alleen reeds voldoende vindt om van een
oratie Lysias' naam te schrappen ; een deugd zoo subtiel,
dat zij enkel gevoeld en niet omschreven of geanalyseerd
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kan worden ; een deugd, bron van zulk een fijn genot, dat
Dionysius er met een aandoening over spreekt, als had hij
het over de oogjes van zijn liefste en niet over een literaire
kwaliteit. Het is de bekoring van Lysias, zijn charis. En die
charis kan niet de bekoorlijkheid zijn, welke wij heden ten
dage meenen te gevoelen, want van die bekoorlijkheid zou
men nog wel iets analytisch' kunnen zeggen, doch dat kan
men niet doen bij de Lysiaansche charis.
»Wat dan is die charis? vraagt Dionysius. »Een zaak,
boven alle beschrijving en allerzonderlingst. Want gemakkelijk
kan zij gezien worden, zoo goed door een leek als door een
vakman, maar uiterst moeilijk is het met woorden ze duidelijk
te maken, noch is dat gemakkelijk voor de beste schrijvers.
»Voorwaar, zoo iemand over die eigenschap onderricht wil
worden, wat zij toch is, dan kan hij even goed rekenschap
vragen van vele andere en schoone onverklaarbare dingen.
Zooals, bij de schoonheid van een lichaam, wat toch is, wat
wij jeugd noemen; bij de beweging der ledematen en wendingen der stem, wat het harmonische ; bij de opvolging van
de tijden, wat maat is en wat het rhythmische ; kortom, bij
alle dingen, wat de zoogenaamde juiste harmonie en het niets
te veel is. Dat wordt altijd door de gewaarwording gegrepen, maar niet door de redeneering. En daarom, evenals de
musici aan hen, die de tonen nauwkeurig willen hooren,
aanraden hun gehoor zoo te oefenen, dat bij de intervallen
ook de kleinste toonverschillen hun niet ontgaan, en dat zij
geen nauwkeuriger kriterium vinden kunnen dan zulk een
geoefend gehoor, zoo ook zou ik aan de lezers van Lysias,
die ook willen leeren wat zijn charis toch is, zoo zou ik hun
den raad geven, zich met veel tijd en groote oplettendheid
te oefenen, en hun redelooze gewaarwording 1 ) tegelijk met
hun onberedeneerd instinct 1 ) op te voeden.
» Die deugd dan houd ik voor de grootste en meest karakteristieke van Lysias' werk, hetzij men haar een gave van
zijn natuur moet noemen, hetzij een voortbrengsel van moeite
en kunst, hetzij een eigenschap uit natuur en kunst beiden
i) Dionysius bedoelt met deze woorden, wat wij noemen: directe indruk en
literair gevoel.
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samengesteld, en waarin hij alle andere redenaars overtreft. En wanneer ik onzeker ben over een der redevoeringen_
hem toegeschreven, en niet gemakkelijk door andere ken-merken de waarheid vinden kan, dan wend ik mij tot die
deugd als tot den hoogsten rechter. Dan, als de chariteii
der uitdrukking naar mijn meening het geschrift versieren,
dan houd ik het voor werk van Lysias' ziel, en ik vind hetniet noodig verder te onderzoeken. Doch zoo de uitdrukking
geen lieflijkheid en bekoring heeft, dan ben ik bedroefd en.
geloof, dat de redevoering niet van Lysias is. En ik kwel"
mijn instinct niet meer, noch al is het werk in andere opzichten zeer sterk, en sierlijk uitgevoerd ; want goed schrijven, meen
ik, in verscheidene andere eigenschappen van uitdrukken, kunnen velen, doch lieflijk en bevallig en bekoorlijk Lysias alleen."
Zoo teeder kon een fijngevoelig criticus achttien eeuwen.
geleden over Lysias schrijven, en wij mogen alleen vaststellen, dat er iets was in Lysias en voor ons niet meer in hem
is. Zoo iets als bekoring moet de charis geweest zijn, doch
het specifiek Lysiaansche is vervluchtigd, zooals het boeket.
verdwijnt van wijn, die te lang bewaard wordt. Wij moeten
tevreden zijn met de fragmenten van bekoorlijkheid die ook
wij nog vinden kunnen, en ons verheugen dat er veel zulke-

fragmenten zijn, al is hun geur niet meer wat zij was. En:
kost het ons moeite tevreden te wezen, ergeren wij ons er
over dat het meer karakteristieke in Lysias ons ontgaan moet,.
laat ons troost zoeken in de gedachte, dat wij in ons genie-ten van letterkundigen van onzen tijd, tegenover lateren ongeveer staan, als Dionysius staat tegenover ons. Als thans.
iemand over Huet schreef met de nauwkeurigheid van Dionysius, hij zou niet alleen zijn geestigheid roemen, doch in diegeestigheid een eigenaardigheid opletten, niet voor omschrij
ving vatbaar, doch door iederen geoefenden lezer gevoeld..
Ook verscheidene anderen zijn geestig geweest, doch de geestigheid van Huet was niet die van anderen. Wij gevoelen
dit bijzondere, maar de lateren, die niet meer dezelfde werking van de woorden ondervinden als wij, zij zullen geestigheid in Huet zien, doch het eigenaardig aantrekkelijke in die
geestigheid gelegen, voor ons het typische van Huet, voor-
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de lateren zal het even goed verdwenen zijn, als voor ons
Ode Lysiaansche charis onredbaar verloren is.
Met diergelijke overwegingen moeten wij trachten ons te
troosten als wij het verlies der Lysiaansche charis betreuren,
en aannemende dat Dionysius' oordeel juist was, kunnen wij
ook balsem vinden in het troostrijke historische feit, dat de
Atheensche rhetor de gratie der jeugd wist uit te drukken,
hoewel hij eerst als een bejaard man voor het publiek optrad.

,

,

VI.
De specifiek Lysiaansche charis is voor ons verloren, doch
z66 is het niet, dat wij gansch geen bekoorlijkheid meer vinden in Lysias' werk. Al heeft Lysias een buitengewoon talent
bezeten om te werken met een finesse van dictie, een combinatie van kleine woordschakeeringen, alleen genietbaar voor
lezers, die zelf Grieken waren, ook voor ons valt er nog wat
te bikken. Ook wij, al zijn wij geen Grieken, gevoelen in
zijn oraties de werking van een elegante frase, helder in haar
soberheid van dictie, zeer precies van uitdrukking, vlug en
gedistingeerd van beweging, en bij al haar eenvoud van een
groote verscheidenheid. Wij bewonderen haast zoo goed als
een Griek zelf Lysias' kunst om de kunst te verbergen,
,

wanneer wij een oratie gelezen hebben en overwegen hoe-

veel wij ontvingen, en hoe weinig wij bemerkten van een
poging om met weinig middelen veel te geven. Al ontbreekt
ons veel kennis van wat wij weten moesten om met zekerheid over de virtuositeit der styleering te beslissen, den indruk
der virtuositeit ontvangen wij nochtans, en wij gevoelen wel
degelijk verschil tusschen den eenvoud van Lysias en dien
van Xenophon.
En bovendien kunnen wij zeer veel genieten van een deugd,
wier werking niet geheel afhankelijk is van gevoeligheid voor
alle subtiliteiten der dictie ; een deugd, die ook in een redelijke vertaling niet geheel verloren gaat ; een deugd, de
inventie van Lysias, altijd beroemd geweest en ook thans
nog schitterend ; het is zijn eigenaardige dramatische kunst,
zijn eigenaardige bekwaamheid oni den spreker der oratie in
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een zekere houding te laten optreden ; zijn zoogenaamde
etho i5oiïa, schildering van type, creatie van pose en van rol.
En het is niet het minst deze deugd, waardoor het deeltje
overgebleven oraties van Lysias een kostbaar boekje mag
genoemd worden.
Om zijn brood te verdienen moest Lysias redeschrijver
worden; om toeloop te krijgen moest hij de techniek van het
vak verbeteren ; en om die techniek te verbeteren heeft hij
weten gebruik te maken van de overweging, dat iemand die
een zaak te verdedigen heeft, nog iets anders kan vertoonen
dan een zekere hoeveelheid juridische argumenten ; dat ter
beoordeeling van de zaak de rechters behoefte hebben aan
goede informatie over de soort der persoon, in wier geval
zij recht moeten doen, en die goede informatie verstrekt
Lysias door zijn cliënt in een zekere houding te doen
optreden, die den hoorders leert met wat voor een man zij
te maken hebben.
Deze verrijking van de techniek was het werk van Lysias.
Andere redenaars, voorgangers en tijdgenooten, deden hun
cliënten optreden hetzij met een zeer plechtige preek over
de waardigheid van het recht en het belang van hun geval,
hetzij met een enkel feitelijke uiteenzetting van geval en.
argumenten, doch zij hadden één stijl voor alle gevallen, één
houding voor alle sprekers. Lysias echter zag in iedere zaak
een nieuw geval en een nieuwe houding, want telkenmale
was een ander mensch de betrokken persoon, en telkenmale
daarom moest er een bijzondere inlichting over de beteekenis
dier persoon verstrekt worden.
Men mag niet zeggen, dat Lysias grof weg op het gemoed
werkte, dat hij aandoenlijk wilde zijn ; neen, indien zijn kunst.
van houdingen aan te geven een middel was om de rechters
van de strenge toepassing der wet af te brengen, dan voorzeker was het middel geenszins grof, doch van een satanische
listigheid. De sprekers zijn niet kruipend ; integendeel, gewoonlijk treden zij op met waardigheid ; hun deferentie voor
de rechtbank en de wet belet hen niet hun eigen beteekenis
te doen uitkomen ; hun onderwerping aan het oordeel der
rechters verhindert hen niet te doen gevoelen, dat zij vrije.
L
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burgers zijn onder bescherming der wet, en dat zij op die
bescherming mogen aanspraak maken. Doch misschien was
dit uitdrukken van een zelfgevoel een nog grooter gevlei dan
een kruipende onderworpenheid ; de openhartigheid, waarmede
de spreker zijn gansche persoon aan de rechters toonde, drong
hem in hun sympathie ; zijn waardige deferentie schonk hun een
streelend besef van het schoone in hun macht, en zijn zelfgevoel bracht hen eerder tot de meening, dat hij het recht
op zijn zijde moest hebben, die zóó, en dan zoo als van zelf
sprekend, kon optreden. Zelfs daar, waar de spreker weinig
meer dan welwillenheid van de rechtbank te verwachten heeft,
is hij niet laag, doch hij maakt van zijn ongeluk een tragedie,
en vergroot zijn persoon en zijn roem door den pathos van
zijn geval.
Voorzeker, indien Lysias' dramatische kunst een advokatenstreek was, zij schijnt ons een streek van de meest verfijnde
list, met haar eenvoudige oprechtheid en onwillekeurig
opdringen van sympathie. Alle aangeklaagden bij Lysias
zouden zich kunnen verheugen, gelijk een van hen dat doet,
over een aanklacht, die hen in staat stelt, zonder het verwijt
van zelf prijzing te verdienen, hun eigen waarde te beschrijven : Lysias maakte het hun mogelijk om bescheiden te
zijn en toch van hun eigen deugden te spreken. Alle aanklagers ook kregen van Lysias de macht \ om de kracht van
hun beschuldiging te verhoogen door indruk te maken met
het feit, dat zij het waren, die aanklaagden ; - en men zou wel
eens willen weten hoe het gegaan zou zijn, zoo aanklager en
aangeklaagde beiden hun pleitrede door Lysias hadden laten
maken. Iedere spreker bij Lysias is een eigen individu, die
de belangstelling van zijn zaak verhoogt, door te laten merken, dat men met een levend mensch te doen heeft, en zoo
natuurlijk spreekt, dat men zich ternauwernood afvraagt, of
het wel eens een bedrieger zou kunnen zijn, die daar zijn
geheele leven en karakter bloot legt. En wij verwonderen
ons niet over de antieke opmerking, dat Lysias ook daar in
zijn recht scheen te wezen, waar hij een slechte zaak verdedigde, juist andersom als de latere redenaar Isaeus, die
door de uitstalling van tè groote kracht van argumenteering
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ook het goed recht eener goede zaak in verdenking bracht ,
Wij verwonderen ons niet over de antieke opmerking, want
-niet gauw zal men hèm voor een leugenaar houden, die zoo
eenvoudig en natuurlijk en in een eigen karakter spreekt als
de sprekers bij Lysias.
En die eigen karakters zijn velen, en hebben ook dit
bijzondere, dat zij meestal geen groote maatschappelijke en
historische figuren uitdrukken. De meeste sprekers zijn burgerlieden uit den middelstand met kleine schakeeringen van
aanzienlijkheid en rijkdom. Zelfs het zeer nederige versmaadde
Lysias niet ; ook voor een bedeelde, die niet graag zijn obool
per dag missen wil, zelfs voor zulk een bedeelde, heeft hij een
aardige pleitrede geschreven. Men begrijpt, dat zijn neiging
tot sobere dictie hem goed te pas kwam bij het werken voor
eenvoudige burgers, die hij in hun eigen rol wilde laten optreden, en in wier mond dichterlijke taal een zonderlingen
indruk zou gemaakt hebben.
De eigen typen zijn velen. Daar is Euphiletus, de brave
en stil levende burgerman, goed echtgenoot, die gedaan heeft
wat de wet hem veroorloofde om te doen, en liever zijn geschonden eer wreekt, dan geld van zijn schande maakt;
die het gezond verstand heeft om in te zien., dat er voor de
buitenwereld al licht iets komieks is in het geval van een man,
door zijn vrouw bedrogen, en dan ook. als concessie aan de
wellevendheid het blijspel van zijn ongeluk niet geheel verbergt.
Daar is een deftige oude heer, die in een amourette betrokken is geworden en door zijn medeminnaar van verwonding beschuldigd wordt. De oude heer, die begrijpt hoe hij
door het geval zelf een ongunstigen indruk moet maken, doch
terstond zijn figuur redt door toe te geven, dat de liefde een
zwak punt bij hem is, en dat hij zeker beter had gedaan met
zich buiten zulk een schandaal te houden ; maar nu het eenmaal zoo is, is hij toch in allen geval een veel beter mensch
dan zijn aanklager, want hij heeft alle moeite gedaan om een
conflikt en schandaal te vermijden ; hij heeft zijn handen thuis
gehouden en niemand kwaad gedaan, hoogstens zichzelf verdedigd, doch de aanklager was onbeschroomd genoeg om
,

,

lawaai te maken van de zaak ; hij durfde in dronkenschap
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-een andermans huis binnendringen en eerzame vrouwen en
jonge meisjes schrik aanjagen ; hij provoceerde een straatge
vecht en wilde een persoon met geweld medeslepen, op wie
hij in 't geheel geen recht had.
Daar is een andere man, ook in een amourette betrokken
en door een medeminnaar van poging tot verwonding beschadigd, maar sterker waarschijnlijk dan de vorige spreker
-in de juridische kracht van zijn zaak. Hij maakt geen complimentj es ; als zijn aanklager de waarheid aan de rechtbank
wil toonen, laat hij dan met de slavin aankomen, de oorzaak
van het geschil, dan kan men de slavin op de pijnbank
leggen en zoo achter de waarheid komen. Waarschijnlijk
weet de spreker zeer goed, dat de andere partij niet de minste
lust heeft om zijn liefje aan de pijnbank over te leveren, en
vindt hij zijn •kracht in des anderen onwil om een belangrijk
--document aan te brengen.
Daar is een rustige burger, die niets liever verlangt dan
buiten alle processen te blijven, maar door kwaadwilligen
.,gedwongen wordt het lastige bewijs te leveren, dat hij een
zeker misdrijf niet gepleegd heeft, of vaderland en vermogen
te verliezen. En dat overkomt hem, die zijn openbare verplichtingen getrouw nakwam, en met zulk een milde opvatting, dat hij rijk zou geworden zijn, ware hij minder edelmoedig
:geweest met het uitrusten van schepen en koren ! Hem
wil men beschuldigen van een misdrijf, waarvan het voordeel
nooit meer dan weinig kon zijn, terwijl het hem onder den
plak van zijn slaven zou brengen en binnen bereik van de
grootste straffen. Hem, die al zijn slaven voor de pijnbank
-durft aanbieden, terwijl de aanklager dat aanbod niet eenmaal
vuil aannemen. Op zulk een wijze is niemand meer veilig, en
loopen de onschuldigen even groot gevaar als de grootste
misdadigers.
Daar is een jonge man, die het kinderachtig vindt om over
een scheldwoord boos te worden, maar toch zich geen vadermoorder wil hooren noemen, en daarom Theomnestus voor
.het gerecht brengt. Hoe durft Theomnestus zulk een scheldwoord uitspreken? De moordenaar zou , op dertienjarigen leeftijd de daad moeten gepleegd hebben, en een ieder weet,

,
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dat de vader slachtoffer is geworden van de dertig tyrannen,
toen de zoon nog te jong was om te weten wat oligarchie
is. En laat Theomnestus niet zoo kinderachtig zijn om te
beweren, dat in de wet de uitdrukking vaderdooder strafbaar
gesteld wordt, en hij gesproken heeft van vadermoorder.
Theomnestus zelf blijft niet kalm als men hem beschuldigt
zijn schild weg te gooien, al spreekt de wet van zijn schilc
Weg werpen. Op zoo'n manier zou de helft van Solon'
wetten met hun verouderde uitdrukkingen geen kracht meer
hebben. Maar de rechters zijn wijzer ; zij weten dat de zaken
dezelfde blijven, al veranderen de woorden, en zeker zullen
zij den aanklager gelijk geven, om de nagedachtenis van zijn
vader te eeren en te toonen, dat zij den zoon niet voor een
vadermoorder aanzien,
Daar is de jonge Mantitheüs, zich bewust, dat men hem
eerzuchtig vindt, en thans zijn eerzucht verklarend uit een
loffelijk streven om, al is hij jong, den staat van dienst te
zijn. Hij is verheugd, dat men hem heeft aangeklaagd, want
thans kan hij openlijk zijn houding verklaren en de lasteraars
tot zwijgen brengen. Het heeft er niets van, dat hij onder de
dertig tyrannen zou gediend hebben ; hij was niet eenmaal
in Athene tijdens hun bestuur. Zijn leven is goed geweest;
tegenover zijn zusters en zijn broeders heeft hij zich mild
gedragen, en zijn vijanden zijn de jeugdige losbollen. In den
oorlog zocht hij de gevaarlijkste posten en zelfs de plechtige
Thrasybulus hield niet altijd zoo lang stand als hij. Hij is eerzuchtig en erkent dat, maar hij wil zijn voorouders navolgen,
flinke mannen in den staat. Bovendien, de Atheners eeren
alleen hen, die zich met de staatszaken bemoeien. En waarom
zouden zij iemand zijn optreden kwalijk nemen ? Zij zelf
toch zijn altijd beoordeelaars van zijn daden.
Er zijn sprekers, die niet alleen hun eigen rol uitdrukken,.
maar ook de typen van hun tegenstander.
Daar is een koopman, die op wat onvoorzichtige wijze.
geld heeft geleend aan Aeschines, en het niet terug kan krijgen..
't Is waar, hij had behoedzamer kunnen en moeten zijn,
maar wie zou er niet inloopen met een man, die zich zoo
eerlijk voordoet als die Aeschines ? Aeschines, vriend van
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Socrates nog wel, en schrijver van zulke deugdzame dialogen
over de braafheid en de deugd. Iedereen wordt door hem
bedrogen, niet de spreker alleen, en zooveel schuldeischers
komen 's morgens bij Aeschines aan de deur, dat de voorbijgangers hen voor een begrafenisstoet aanzien.
Daar is de raadsheer, die den eed heeft afgelegd naar zijn
vermogen goeden raad te geven, en in het besef van zijn
waardigheid en zijn plicht thans optreedt om Philo te beschuldigen en hem den toegang tot den raad te doen weigeren.
De raadsheer is niet gewoon in het openbaar te spreken,
maar toch zal hij de zaak winnen, want Philo's gebreken zijn
zoo groot, dat een ieder ze ziet, als ze eenmaal zijn aangewezen. Want Philo is wel burger door geboorte, maar niet
door gezindheid. Hij zoekt niet het voordeel van den staat,
maar zijn eigen voordeel als de staat in ongeluk is. Toen de
volkspartij den dertig tyrannen den oorlog aandeed, sloot
Philo zich bij geen der partijen aan, maar hij ging weg uit.
Athene, en niet eenmaal naar den Piraeus, doch hij hield
zich ver van alle gevaar. Hoewel hij krachtig was van lichaam
en niet zonder vermogen, bewees hij geen enkelen dienst aan de
openbare zaak. Integendeel, van Oropus uit, waarheen hij
gevlucht was, trok hij alleen of met andere boeven door de
velden en beroofde oude en zwakke lieden van het weinige
dat zij hadden. Hoe kan men van zoo iemand verwachten,
dat hij als raadsheer het welzijn van den staat zal beoogen
Als zijn gedrag niet strafbaar is, het is alleen, omdat de
wetgever aan het bestaan van zulke gruwelen niet eenmaal
gedacht heeft.
Daar is een zoon, optredend om den goeden naam van
zijn gestorven vader te redden en om te toonen dat zijn
schoonbroeder noch zoo rijk, noch zoo slecht was als men
dacht. Het is niet geoorloofd te onderstellen, dat de vader op
onrechtmatige wijze geld aan den staat zou onthouden hebben,
want in zijn gansche leven heeft hij braafheid boven rijkdom
gesteld. Hij huwde een vrouw zonder geld, omdat zij uit
een braaf geslacht was. Zijn dochters heeft hij niet aan vermogende lieden gegeven, hoe dikwijls hij dat ook had kunnen
doen, doch aan eerlijke jonge mannen. Ook voor zijn zoon
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zocht hij niet een vrouw met veel fortuin, doch met een eerzamen naam. Ook zijn schoonzoon Aristofanes was eerlijk,
maar overigens van gansch anderen aard als de schoonvader. Deze laatste was een stil burger, Aristofanes onrustig
van natuur en steeds verlangend groote zaken te doen voor
den staat. Zoodra hij wat geld had, gaf hij het uit voor een
openbaar belang. Hij nam een gezantschap op zich, en
bekostigde voor een deel een expeditie naar Cyprus. Den
laatsten dag voor het vertrek der expeditie kwam Aristofanes nog bij zijn schoonvader om geld te leenen voor
. soldij. Geen wonder, dat iemand die zulke dingen deed, niet
rijk werd door al zijn bemoeingen, en ten onrechte beschuldigde men den schoonvader, dat hij eigendom van zijn schoonzoon achterhield.
VII.
Een oratie van Lysias is een kleine vertooning. De spreker, hoe eenvoudig en zaakrijk hij ook spreekt, maakt geen
.aanspraak geheel onvoorbereid te komen. Het juridisch
materiaal is van te voren verzorgd ; de getuigen zijn opgeroepen, de wetten uitgezocht. De spreker komt niet geheel
en al uit gelijk hij is in het gewone leven, doch treedt op als
dramatische bewerking van zijn eigen type in' de maatschappij,
van zijn eigen karakter onder zijn medemenschen. Dit was
noodig. Gelijk de taal der sprekers, naar wij veilig kunnen
.aannemen, zuiverder en fijner was dan de taal van het dagealijksch gesprek, zoo moest ook de houding des sprekers een
-omwerking zijn van zijn gewone houding. Doel was den
_spreker aan het rechterlijk college sympathiek te maken door
.zijn persoon te doen kennen, en daarvoor moest hij terstond
den indruk van zijn type geven en dien indruk onderhouden.
Dit kon niet geschieden zonder een zekere dramatische transformatie, en zoo is dan een oratie van Lysias een kleine
vertooning.
Doch zoo al een vertooning, zoo al een zekere dramatische
kunst, welk een zaakrijke kunst l Hoe zeer vermag de dramaticus van zijn vak een element van juridische overreding
-
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te maken! Deze acteurs, zij spreken geen twee regels, of wij;*
ergeren ons niet meer, dat wij een vertooning voor ons hebben; wij vergeten dat de vos Reinaard hun rol schreef en
worden medegenomen door de zekerheid waarmede zij de zaak
aanvatten, de levendigheid van hun verhaal, het heldere van
hun betoog, het klemmende van hun documenteele argumenten, het treffende van hun waarschijnlijkheidsgronden, het
aanschouwelijke van hun gansche voorstelling. Wij zien de
zaak niet meer zooals wij ze zelf zouden kunnen zien : wij
ontwaren ze slechts zooals de spreker ze voor ons brengt;
wij gaan geheel met hem mede ; wij gevoelen als hij voorgeeft
te gevoelen, en kunnen niet anders doen dan hem gelijk geven..
Dit aanschouwelijke en overredende in de kunst van Lysias, het was in de oudheid beroemd, en ook heden ten dage•
ontvangen wij er den indruk van.
VIII.
Van Lysias' ruim tweehonderd oraties zijn er een dertigtal_
overgebleven ; deze dertig toonen de schoonheden waarover
ik gesproken heb, doch weinig van een deugd, die ik nog
niet noemde : het uitdrukken van pathos. Vond men die
deugd in de thans verloren redevoeringen ? De antieke
kritiek kende Lysias weinig pathos toe, en bij de onmogelijkheid van een eigen oordeel, kunnen wij het antieke vonnis
niet weerleggen. Toch mogen wij op grond van eigen ervaring Lysias meer dan eens als een pathetisch artist be
wonderen. Wij kennen hem als den schrijver eener redevoering,
waarin een moeder optreedt, die met verontwaardiging en
teederheid de rechten van haar kinderen tegen een ontrouwen
voogd verdedigt. Wij vinden hier en daar kleinere en grootere
brokken met aandoening, en er is een gansche oratie, die in;
het uitdrukken van pathos haar kracht zoekt.
Haar kracht zoekt, doch niet geheel gevonden heeft. In
vergelijking met andere oraties is deze verdediging van Nicias'
neven slecht geslaagd. Zij maakt te veel gebruik van deftige
rhetorische stijlwendingen, en aanspraak op een tragische grootheid, die zij door haar gevoel niet bereikt. Maar ook deze
-

434
oratie is geen schande voor Lysias. Ook in haar is hij geslaagd
aan een pleitrede de allure van een vertooning, en thans van
een tragische vertooning te geven. De spreker, verbeelden
wij ons, had weinig feitelijks voor zijn zaak aan te brengen;
hij moest op het gevoel werken en pathetisch zijn, en zonder
zich te vernederen, zonder zijn waardigheid weg te werpen,
weet hij dat te doen. Hij treedt op als de deerniswaardige
tragedie van Nicias' geslacht. Van Nicias den braven generaal
en vaderlander, wiens huis enkel brave mannen opleverde,
allen het heil van Athene boven hun eigen voordeel verkiezend, en slachtoffer van hun vaderlandsliefde. Het huis
is haast uitgemoord, enkele jongeren zijn nog overgebleven
en zelfs dezen dreigt een kwaadaardig vijand met ondergang.
Als ik zeg dat ook deze rede geen schande is voor Lysias,
ik zeg dat wijl hij een treffende dramatische houding heeft
aangegeven, wijl het gevoel, al is het doorloopend niet sterk
genoeg, niet . ontbreekt, en niet het minst, wijl op enkele
plaatsen de hoogste pathos wèl bereikt is. Het is een landgenoot van Homerus, die de enkele regels maakte, waarin de
neef verhaalt hoe zijn oom Diognetus de stad wilde redden
door den Spartaanschen koning Pausanias voor de zaak der
onderdrukte burgers te winnen.
»Zoodra de Spartanen en Pausanias in de Akademeia
kwamen, nam Diognetus Niceratus' zoon en ons beide knapen
mede, en hem zette hij op Pausanias' schoot, doch ons beide
hield hij naast zich, en hij verhaalde aan den koning en de
anderen daar, wat wij geleden hadden, welke onheilen de onze
waren, en hij vroeg Pausanias ons te helpen, uit vriendschap
en om het gastverbond, en de straffer van onze vijanden te
worden."
En de pathos is ook diep gevoeld in de volgende uiting:
»Ik heb niemand, o mannen rechters, die mijn voorspraak bij
u zou kunnen zijn : want mijn verwanten, die dappere mannen,
zij maakten de stad groot, doch stierven in den oorlog;
anderen ook streden voor de volksregeering en uw vrijheid,
doch de Dertig lieten hen den giftbeker drinken. De deugden
onzer verwanten en de rampen der stad zijn oorzaak van
onze verlatenheid."
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Alles te zamen genomen echter, kunnen wij ons begrijpen, dat
de antieken aan Lysias pathos ontzegden. Was hij ook een
enkele maal de artist van een smartelijk gevoel, in pathos
lag zijn kracht niet en hij waagde er zich niet dikwijls aan.
Hij kende zijn talent en vreesde niets zoozeer als overdrijving.
Evenmin als groote heftigheid, wilde hij groote aandoening
uiten : de bezadigdheid vooral had hij lief.
Indien het niet altijd een gevaarlijk ding was, uit iemands
kunst zijn gemoed als van een mensch onder de menschen
te willen opmaken, wij zouden geneigd zijn Lysias ook als
mensch onder de menschen voor iemand van weinig aandoening te houden. Hij gevoelde voor de menschen als zijnde
dramatische figuren, uitnemende gevallen voor aardige vertooningen; hij had hen lief van buiten, doch hun binnenste
kon hem weinig schelen, en hij had geen lust zich door hun
lijden uit zijn evenwicht te laten brengen.
Doch wij weten, dat Lysias tweemaal in zijn leven een
ijverig partijman is geweest ; wij weten, dat hij met veel
kracht den moord van zijn broeder heeft willen wreken ; wij
weten zelfs, dat hij zich in een amourette met meer dan
normale goedaardigheid gedragen heeft. En dat alles wetende,
moeten wij dubbel behoedzaam zijn hem een weinig aandoenlijk mensch te noemen, en eerder aannemen, dat hij zijn
talent kende en liever geen gevallen aanraakte, waarin hij
vreesde niet te slagen. .
Ix.
In het voorgaande heb ik haast enkel de voortreffelijkheden
van Lysias genoemd en besproken, door welke het deeltje
zijner oraties een kostbaar afscheidsgeschenk van een rector
aan zijn leerlingen genoemd mag worden. Doch het is slechts
eerlijk, indien ik vaders die dit geschenk voor hun zoons
zouden eischee,, indien ik deze vaders zeg, dat er wel een en
ander is aan te merken op Lysias, en hij niet in alles een
onberispelijk letterkundig voorbeeld is.
Men vindt inderdaad eenige kleine stylistisch-grammaticale
onzuiverheden in zijn werk, die men fouten mag noemen, ook
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al wil men geen schoolmeester zijn. In het verhaal van
Euphiletus heb ik tweemaal een plaats gevonden, waarin niet stond uitgedrukt welk onderwerp bij het gezegde , behoorde
en men inderdaad eenige moeite heeft om het onderwerp te
raden.
Een Hollander mag echter zulke foutjes niet te zwaar aan-rekenen, want wanneer hij bij een beroemd Hollandsch auteur
leest:
»Alleen de kraaien zijn op en wandelen in grootera getale
over de steenen en vliegen op den ossekop bij Rivé en op
de koppen van de leeuwen, die de Leidsche sleutels op de
trappen van het stadhuis bewaken, zich verbazende dat de
schildwacht zoo slaperig kijkt, en waarom hij geen blinkende ,
stevels meer draagt als te voren. Uit eerbied voor de rust
der geleerde hoofden in dit Nederlandsch Atheen, onthouden
zij zich echter van nutteloos geschreeuw"—,
een Hollander, die dit leest, kan heelemaal niet raden,.
wie zich verbazen, de leeuwen of de kraaien Want zijn
het de leeuwen, dan moeten ook de zij uit den tweeden
zin de leeuwen zijn, hetgeen zeer onwaarschijnlijk is ; en zijn
het de kraaien, dan is de eerste zin zeer slecht gestyleerd,
wat wij ook niet graag aannemen. De Hollander dus, die
deze aanhaling leest, kan zich heelemaal niet voorstellen, door
raden of gissen, wat er eigenlijk op de Breestraat te Leiden.
gebeurde, en wil hij het bepaald weten, er schiet hem niets
over, dan het aan Hildebrand zelf te vragen.
Om deze kleine syntactische onzuiverheden dus zal geen
vader zijn` zoon de lectuur van Lysias verbieden, doch er is
een onzuiverheid, die hij niet met beroep op een vaderlandsch
schrijver mag vergeven, en welke hij zijn zoon als een slecht
voorbeeld moet voorhouden. Ik bedoel het onzuivere gebruik van aanwijzende betrekkingswoorden, zooals : die, dit,
zulke ; onzuiver, wijl het aanwijzende woord gebruikt wordt
zonder dat in de rede de zaak genoemd is, waarnaar het
woord verwijst. Het is niet Lysias alleen, die zich aan
zulk een misbruik schuldig maakt, ook andere Grieken doen
het, zelfs Plato wel eens; en men kan dit wel daaruit verklaren, dat hun werk voor een groot deel uit oraties bestaat,.
1
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en andersdeels uit het gesproken woord zijn oorsprong nam,
terwijl een redenaar of spreker een aanwijzend woord door
een gebaar kan duidelijk maken en rechtvaardigen, zoo
kan men het misbruik verklaren, doch niettemin moet men
het een misbruik noemen, niettemin van fouten spreken bij
de gecursiveerde woorden in het volgende citaat, de inleiding
van Euphiletus' rede :
»Het is mijn grootste wensch, o mannen, dat ge mij om
deze daad evenzoo beoordeelen zult, als ge het u zelf in het
zelfde geval zoudt doen. Want als ge anderen beschouwt gelijk u zelven, wel weet ik, niemand is er onder u, die zich
niet ergeren zou over zulk een voorval, want allen zoudt gij
de straf voor zulke misdadigers zeer licht vinden. En dat is
niet de meening van u alleen, maar van allen in Hellas, want
bij dat misdrijf alleen heeft de geringste man overal in Hellas
hetzelfde recht tegen den machtigste, zoowel waar het volk
bestuurt als waar een klasse regeert ; zoozeer, o mannen,
houden allen dat onrecht voor het ergste. Over de grootte
der straf hebt ge natuurlijk allen dezelfde meening, en niemand, zou ik denken, is zoo kleinzielig, dat hij aan de bedrijvers van zulke misdaden óf vergiffenis óf een kleine straf
geven wil, en daarom meen ik, o mannen, dit alleen te
moeten bewijzen, dat Eratosthenes overspel heeft gepleegd
met mijn vrouw ; dat hij haar verleid, mijn kinderen tot
schande gebracht en mij zelf onteerd heeft ; dat hij in mijn
huis is gedrongen, en dat alles terwijl er geen enkele vijandschap
van vroeger tusschen ons bestond ; bovendien, dat ik niet dat
deed om geld af te persen en van arm rijk te worden, noch om
eenig ander voordeel te behalen, dan mijn wettige wraak."
En in de derde plaats, Lysias is niet altijd en in alles de
volkomen eenvoudige redenaar, dien ik in de vorige bladzijden mocht aanbevelen. Ook in de eenvoudige oraties ontbreekt de deftige spreker niet volkomen, en in enkele werken.
is hij geenszins de schrijver van den kleinen stijl. Meer dan
een volkomen eenvoudig spreker doen mag, maakt hij ge
bruik van antithetische styleering, en in sommige werken zijn
de antithesen vele en zwaar, en geven zij aan het proza iets
van die gekunstelde stijfheid, die eentonige deftigheid, die
29
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droge voornaamheid, die wij verafschuwen zoozeer wij kunnen,
als wij aan kansel-welsprekendheid denken. Een zin als deze:
»Zooveel Nicias naar eigen inzicht voor het volk deed, was
hij steeds oorzaak van veel goeds voor den Staat, verrichter
van veel kwaads voor de vijanden,"
zulk een constructie is bij Lysias geen zeldzaamheid.
Ook tegen de Lysiaansche antithese moet dus de jonge man
gewaarschuwd worden.

Er zou over de deftigheid in Lysias' styleering meer te
zeggen zijn, doch door er verder over te zwijgen, handel ik
rechtvaardig, want ook van de . deugden heb ik niet alles
gezegd.
Maar ik ben voorloopig tevreden ; ik heb iets kunnen mededeelen over een artist, overwaard om opgegraven te worden,
en naar mijn zin de stelling verdedigen, dat de oraties van
Lysias een boekje vormen, een schoon bezit voor hem, die
het lezen kan.

GESCHIEDENIS
DOOR

F. VAN DER GOES.

I.
Het schijnt wel dat een professor . in een openingsrede altijd een paar fratzen verkoopen moet. i) De academische
deftigheid lijkt dat zoo mede te brengen. De academische
degelijkheid wint daar anders niet bij. Wij zouden met meer
eerbied" tot de leerstoelen opzien en grooter vertrouwen stellen in de wijsheid welke zij uitstralen, als wij de deugden
die in de ongeletterde wereld goed staan aangeschreven, in
de wetenschappelijke kringen terugvonden Wij zijn de leeken
en behooren dat nimmer te vergeten. Maar waar moeten
wij nu met onze hoogachting heen, als wij de geleerden betrappen op zoo alledaagsche of hoogdravende praatjes dat
zelfs wij er van griezelen ? Wij komen tot ongunstige gevolgtrekkingen voor de wetenschap ; in de eerste plaats tot
deze, dat zij haar algemeen doel, de bevordering der beschaving, niet zelden mist. Het zout is smakeloos geworden.
Wat dunkt u van den stijl en den inhoud van een periode
als deze:
»Zoo zal men onze geschiedenis beter begrijpen en liefhebben, niet minder dan door de banden eener gemeenschappelijke afstamming, verbonden door dien innigen band
van gemeenschappelijk denken, leven en gevoelen, die herhaaldelijk onder de roemrijke leiding van het doorluchtige
i) De geschiedenis als sociale wetenschap. Rede bij de aanvaarding van het
hoogleeraarsambt in ' de geschiedenis des vaderlands te Leiden, gehouden den
6 October 1894 door Dr. P. J. Blok. Groningen bij J. B. Wolters.
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Huis van Oranje ook ten onzent sterker is gebleken dan hetgeweld van een overmachtigen buitenlandschen vijand, dan
de verderfelijke werking van binnenlandschen twist van politieken of kerkelijken aard." i) ?
Zoo spreekt een hoogleeraar, die onder de Nederlandscheofficieele geleerden het vrij wel eenige en zeer geavanceerde
standpunt inneemt, van de geschiedenis te beschouwen als
een sociale wetenschap. Maar reeds uit dezen enkelen volzin leiden wij - af, dat, hoe welmeenend en kundig de heer
Blok moge zijn en ongetwijfeld is, zijn uitvinding van sociale
wetenschap hem is aangewaaid, wijl de wind tegenwoordig
eenmaal uit dien hoek komt, maar nog geenszins zijn eigendom is als een gevestigde en alomvattende overtuiging. Al_
stellen wij de aangehaalde zinsnede, wat zij wonderlijks bevat,.
gedeeltelijk op rekening van de geneigdheid tot kletsen welke
de omstandigheden meebrachten, eene oorzaak waaraan wij
ook toeschrijven dat de professor het moment van zijn intrée-rede een plechtige ure noemde, en verzekerde dat de schim
van den edelen prins Willem zijne toehoorders en hem »omzweefde" droevig tijdverdrijf voor een zoo achtenswaardigen revenant zoo smaakt zij toch te zeer naar het
omgekeerde van wetenschappelijk en modern om veel ontzag
in te boezemen voor de methode welke spreker bedoelt. Aan
den geciteerden was een zin voorafgegaan, waarin te lezen.
is dat de beoefening van de geschiedenis eene echte vaderlandsliefde zal aanwakkeren, die bestaat in »innige gehechtheid aan het maatschappelijk verband te midden waarvan.
men is opgegroeid."
Neen, bij Dr. Blok zit het sociale er maar dunnetjes op.
Zijne studiën hadden hem moeten leeren dat de geschiedenis
» als sociale wetenschap" de historie van den strijd der klassen.
is, welke door de achtereenvolgende productiewijzen werden_
voortgebracht. Van den strijd, anders gezegd, der tegengestelde economische belangen. Niet in ieder land vertoont' de
historische kamp der klassen dezelfde verschijnselen.. Zekereomstandigheden hebben in Engeland zeer vroeg een burgerlijke:.
i) Rede, bl. io.
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maatschappij geschapen, welke in Duitschland niet aanwezig
waren. Daarom is in Engeland de politieke macht eerder
-aan de bourgeoisie gekomen dan in Duitschland, waar de
bougeoisie wel nimmer zal regeeren en de strijd wordt ge.streden tusschen proletariaat en grootgrondbezit ; politiek gesproken tusschen de sociaal-democratie en het koningschap.
Nu hangt het immers geheel van ieders persoonlijke voorkeur
af, of hij het verleden van eenig land fraaier vindt dan het
verleden van een ander land. Deze zal zich gel-ukwenschen
-te zijn opgegroeid in een zeker maatschappelijk verband, of
ook wel gebrek aan verband, dat onze hedendaagsche samenleving maar al te zeer kenmerkt. Een ander zal het verband waarin zijne geboorte hem heeft geplaatst, verfoeien.
Wij vinden dat de Leidsche hoogleeraar op een onverantwoordelijke manier de uitkomst van de sociale studie discon-teert. Moeten de Hollandsche beoefenaren der geschiedenis
nu juist de sociaal-historische verschijnselen beminnen welke
hun onderzoek aan den dag brengt, de Franschen de hunne
-en de Turken de hunne, en zoo ieder historicus zwelgen in
»innige gehechtheid aan het maatschappelijk verband te midden waaronder hij is opgegroeid"? Onzin, voorwaar; de leer
van onze onbeduidendste schoolboekjes, maar wel ver van eenige
wetenschap, sociaal of niet. De bijzondere Nederlandsche
-vaderlandsliefde, welke de beoefening onzer geschiedenis aanwakkert, zou ons -- volgens de door ons geciteerde zinsnede —
bevangen als wij bedenken hoe een innige band van gemeenschappelijk denken, leven en gevoelen, herhaaldelijk
-gebleken is sterker te zijn, enz. Nu, in zijn eerste en openbare toespraak kunnen wij niet zeggen dat prof. Blok zeer
gelukkig is geweest. Wij zien door de vingers het miserabele
Hollandsch waaruit blijkt, dat de spreker de taal, die toch gansch
het volk is, al zeer weinig ontziet ; waaruit bovendien blijkt
dat men in het Leidsche Atheen, nog wel bij het aanvaarden
van een literarisch professoraat, ongemakkelijk over zijn tong
kan morsen zonder last te krijgen. Erger is de inhoud van
gezegde fraze. Waar heeft in 's Hemels naam de Heer Blok
in onze geschiedenis een innigen band van gemeenschappelijk
denken, leven en gevoelen ontdekt? Waar den heilzamen in,
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vloed van de roemrijke leiding (op dien innigen band l) ? Was
de Republiek niet onafgebroken door hevige, inwendige twisten
bezocht, de politieke weerschijn van een sociale werkelijkheid:
de oneenigheid tusschen de land- en de zeeprovinciën, de
naijver onderling van de handelssteden, de veete van prinsgezinden en democraten ? En was de tweedracht niet juist de
oorzaak, toen zij zoo hoog liep, dat de burgerlijk. democratische
partij de Fransche en de prinsgezinde-aristocratische partij de
Pruisische wapenen inriep, en Oranje-zelf aan hulp van buiten
de voorkeur gaf boven een roemrijke leiding van eenheid van
binnen ; de oorzaak van den val der slechts in naam geunieerde
Gewesten ? Na den Utrechtschen vrede zijn wij verslagen
te zee en te land door eiken vijand die ons aantastte ; hoe
veel eerlijken roem men bevocht in den ongelijken krijg,
vond »overmachtig buitenlandsch geweld'' juist in de afwezigheid
van »gemeenschappelijk leven" een handreiking aan zijn overmacht, waarvoor het ten slotte geen schande was te bukken.
Maar afgezien van de verdraaiing der algemeen bekende
feiten, welke voor een groot deel toegeschreven mag worden
aan de traditioneele zucht om de redevoering met een hoeraatje te eindigen. Afgezien daarvan, is dit geheele beroep
op het gevoel van zijne hoorders, waaronder zijne toekomstige
kweekelingen waren, van het wetenschappelijk standpunt des
hoogleeraars volstrekt misplaatst. De vaderlandsliefde is voor
hem een sentiment dat verklaring vereischt en van hem
geen prikkel begeert noch noodig heeft. Hij late dat aan de
dichters over. Zij maken allicht iets zeer fraais van wat in
zijn onzangerigen mond enkel pover proza is. Willen wij hier
van de vaderlandsliefde kwaad spreken ? Neen, maar ons
verzetten tegen de methode die wetenschap en kunst vermengt, en beide bederft. De wetenschap moet den beoefenaar van de historie vrijheid laten het verleden en het heden.
van zijn land te haten, zoo hij verkiest ; te beminnen, indien
hij wil. Beide tegengestelde overtuigingen kunnen wetenschappelijk verdedigbaar zijn, en artistiek even belangrijk.
Huët in zijn toorn en verachting heeft zoo schoone bladzijden

geschreven als Potgieter in zijn verrukking en liefde. Het is
de methode van Simon Stijl en Van der Palm ; maar de
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Hoogleeraar Blok zal immer bij hunne kunst zoo ver achter
blijven, als hij hun in de wetenschap vooruit behoorde te
zijn. Daarom ontzeggen wij hem niet het recht zijn vaderland lief te hebben. Maar, indien de opvatting der geschiedenis als sociale wetenschap iets meer was dan een geleerde
les, zou de professor juist bij deze gelegenheid zijne hoorders
op het hart hebben gedrukt, dat het patriotisme met de
wetenschap der geschiedenis niets te doen heeft. De wetenschap der geschiedenis is enkel gediend met liefde voor de
waarheid, met geestdrift voor het onpartijdige onderzoek, met
eerbied voor den moed waarmede inpopulaire overtuigingen
worden uitgesproken. En welke wetenschap heeft juist op
dit oogenblik en in ons land, aan de Leidsche academie wel
niet het minst, er een oversterke behoefte aan dat hun
beoefenaars in den geest van dezen eerbied en van die liefde
handelen, zoo het de sociale wetenschap niet is ? De Heer
Blok is er mede bekend dat in naam van een sociale wetenschap, de vertegenwoordigers van eene minderheid een bitteren strijd voeren tegen de mannen van de sterke meerderheid. Ik weet niet welke meening hij is toegedaan over het
aandeel dat de wetenschap in de praktijk der staatkunde
toekomt ; maar allicht zal hij van oordeel zijn, dat de sociale
strijd waardiger zal worden gevoerd en spoediger geeindigd,
indien aan beide zijden van de groote maatschappelijke klove
de sociale studie ernstiger volgelingen vindt. Welnu, zeide
hem in »deze plechtige ure" dan de omstandigheid niets, dat
hij zone zienswijze van de historie voortaan zou hebben voor
te dragen aan jonge mannen, die later geroepen worden, zoo
ze al niet uitverkoren zijn, in den strijd een leidend aandeel
te nemen ? Kon hij, die eenmaal eene peroratie noodig had,
daartoe geen ander motief vinden dan door honderd voorgangers kon gebezigd zijn -- hij, die aangewezen was er
een te kiezen, hetwelk te voren door niet één was gebruikt?
Waarlijk, er bestond geen kans dat zonder zijne aansporing
de Leidsche studenten zullen gaan twijfelen aan het beminnenswaardige van het verband waarin ze zijn opgegroeid;
evenmin als aan de vrijheid welke ze thans genieten. Ook
buiten de bemoeiing van den Hoogleeraar Blok zal het door-
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luchtige Huis van Oranje, te Leiden vereerders vinden van
deszelfs roemrijke leiding !
Grooter schijnt het gevaar, dat zij in de geschiedenis geen
andere les zullen lezen dan de rechtvaardiging van hunne
privilegies. De sociale opvatting zal hun zoolang welkom zijn,
als zij zich laat gebruiken tot het goed spreken van hunne
sociale positie . . .
De schim van prins Willem, den vertreder der wetten, den
revolutionnairen aanvoerder van revolutionnaire benden, zal
gewalgd hebben van den zoeten mond van den spreker die
hem aanriep. Hier is geen uitvlucht goed van gebrek aan stijl
en gebrek aan smaak. Hier is de fout die den grond der
dingen raakt; de veeltallige fout van zich in exclamaties te
buiten te gaan, welke onwetenschappelijk zijn wijl zij vooruitloopen op resultaten die de hoorders voor zichzelf nog moeten
vinden, wijl zij zinspelen op sentimenten die met hetgeen de
spreker gaat onderwijzen, niets te maken hebben ; en eindelijk
de fout, 'dat deze uitroepen de plaats hebben ingenomen van
den zooveel waardiger en wichtiger drang, dien de hoogleeraar
te dier stonde op het aarzelend hart van zijne hoorders had
moeten leggen. Het stroovuurtje dat opflikkert bij elken toast
aan iederen uitgebreideren, officieelen maaltijd, zal geen van
hen hebben verblijd noch verwarmd. , Men mag aannemen dat
er waren, die met een beetje ernst en eene aandoenlijke begeerte naar nieuwe waarheid, opzagen tot een leermeester die
hun de geheimzinnige leuze zou verklaren : geschiedenis als
sociale wetenschap. Het is niet de geringste grief tegen den
redenaar, dat hij hen heeft teleurgesteld.
II.
Reeds heeft een jong Leidsch geleerde geklaagd dat de
Heer Blok hem niet veel wijzer heeft gemaakt. Geen jeugdig
student, maar de Heer Dr. G. van Vloten, schrijver van de
aankondiging in de vorige aflevering van dit tijdschrift. Hoe
vreemd en onvoldoende moet, naar deze beoordeeling te zien,
de indruk van het gesprokene geweest zijn op het minder
goed onderlegde deel van het academische publiek ! Het fijne
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van de zaak zou men later hebben kunnen vernemen ; maar
-deze redevoering had toch minstens van de methode een
begrijpelijken, algemeenen indruk moeten geven. Blijkens zijne
recensie is het den Heer Van Vloten nog ver van duidelijk
wat deze sociale opvatting beteekent. Hoewel zeer geneigd
met Dr. Blok mee te gaan in zijne behandelingswijze ; en niet
weinig geavanceerd in zijn eigen begrippen : »thans begint
een nieuwe toestand aan te breken, waarin nog slechts een
maatschappelijk verband bestaan zal" i) ; uit welke woorden
-wij kunnen opmaken langs welken weg de vaderlandsliefde zal
verdwijnen : want wij hebben zooeven van prof. Blok gehoord
dat zij is de gehechtheid aan het verband waarin wij zijn op-gegroeid, en vernemen nu van Dr. Van Vloten dat in de toekomst slechts een maatschappelijk verband zal overblijven
:zoo zal het nog maar mogelijk zijn gehechtheid te gevoelen
aan de maatschappij, welke, daar de grenzen van de staten
.zijn opgeheven, zich uitstrekt over de geheele wereld - evenwel, hoe onbevooroordeeld en hoe ontvankelijk voor de sociale
beschouwing van de geschiedenis, is de Heer Van Vloten door
de gebrekkige toelichting van het modern-historische standpunt
in de war gebracht. Dr. Van Vloten, in stede van thuis te
komen met een helder besef van wat de geschiedenis als
sociale studie nu zeggen wil, en van eenige min juiste denkbeelden verlost te zijn, weet niet beter dan dat voortaan prof.
Blok op zijn colleges veel zal vertellen over het maatschappelijk leven van onze voorouders ; en zijn eigen idee van de
sociale historie is er in 't geheel niet op verbeterd. Het zwakke
punt in de zienswijze van den Leidschen hoogleeraar is namelijk dat hij de plaats van de sociale geschiedenis ten aanzien
van andere soorten van geschiedenis, de politieke, de economische, de beschavingsgeschiedenis, al te onbeholpen aanduidt.
Het doet er weinig toe dat deze plaats een eereplaats is. »Zij alleen, de geschiedenis der menschelijke maatschappij in haar geheel, is in den vollen zin des woords waardig geschiedenis te heeten." 2) » Volkomen waar, maar waarom ? Omdat zij verhaalt van
,

-

i) Bl. 305.
Rede, i5.

.2)
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de menschelijke maatschappij in haar geheel ? Zoo is zij enkel
uitgebreider dan eenige andere ; en om geen andere reden,
als dat het geheel grooter is dan elk der deelen. Men zal
als sociaal historicus minder spoedig uitgepraat zijn dan als
politiek historicus. Heel veel verder zijn wij dus nog niet.
Wijl haar terrein uitgestrekter is, daarom kan de sociale geschiedenis niet belangrijker zijn dan de staatkundige, de literarische, de economische. Deze hoeveelheidsbepaling lost
de quaestie niet op. Het kon immers best wezen, dat de
literarische of de politieke geschiedenis, juist wegens hun
beperkter veld, een karakteristieker overzicht gaven van de
menschelijke lotgevallen dan de sociale, die wel meer bijzonderheden meedeelde, maar minder goed de hoofdzaken deed
uitkomen. De Heer Blok geeft op de vraag geen voldoende
antwoord, maar een antwoord dat zijne intelligentste hoorders
in de war moest brengen. Behalve de hier geciteerde omschrijving van de sociale historie, zegt hij er van : — »de tijden
roepen om haar." — Stil laten roepen, mag men meenen,
indien ze ten onrechte krijten. Of hoogstens is hiermêe de
praktische waarde van de nieuwere opvatting aangeduid. De
spreker zegt het iets voornamer, maar wat hij zegt is geen
wetenschappelijk kenmerk van zijn systeem. Men hoort tegenwoordig zooveel praten over sociale dingen, dat de geschiedvorscher »als van zelf tot haar gedrongen wordt." i) Een
professor in de geschiedenis mag geen vreemdeling blijven
in dit Jeruzalem onzer dagen. Gevraagd naar die soort
zaken, zou het niet goed wezen indien hij verplicht ware teantwoorden : »zoover is mijn belangstelling niet gegaan." i)
En als voorbeelden van de onderwerpen waarnaar men den;
hedendaagschen historicus morgen, heden reeds vraagt, 1)
lezen wij : »niet, hoe is de ontwikkeling geweest van dezen.
of genen ouden staat ; niet, hoe heeft deze of gene vroegere
vorst geregeerd ; niet, hoe stond het aan het hof van Lodewijk XIV of Karel de Groote ; niet, hoe ontwikkelden zich
kunst en letteren in dit of dat tijdperk maar met den
meesten aandrang stelt men hem vragen als de volgende
i) Blz. 16.
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hoe was destijds de verhouding van arm en rijk? hoe kwam
de verdeeling van den grondeigendom tot stand ? hoe geraakte het geld tot zijn beteekenis als ruilmiddel? hoe werd
het kapitaal de machtigste faktor in de hedendaagsche maatschappij ? hoe wijzigde zich in den loop der tijden de verhouding van bonen en prijzen ? hoe ' spiegelde zich de volksgeest in kunst en letteren af ? hoe werden handel en nijverheid voor de menschelijke maatschappij, wat zij thans zijn?
hoe vormden zich de thans geldende begrippen van recht en
wet, van zeden en gewoonten ? hoe ontstond de regeeringsvorm waaronder wij leven ? hoe ontwikkelde zich de kerk tot
het machtige lichaam, dat wij kennen ? hoe, kortom, werd
onze maatschappij, wat zij is?" i)
Men ziet het, van eene wetenschappelijke karakteristiek is
geen sprake. Professor Blok zal sociale historie onderwijzen,
wij mogen zeggen, omdat zij in de mode is.
Geen wonder dat de Heer Van Vloten met meer vragen
tehuis kwam dan hij was heengegaan. Hij heeft volkomen gelijk
dat de quaesties gesteld op de bladzijde welke wij afschreven :
hoe was de verhouding tusschen arm en rijk enz. »voor de
geschiedenis des Nederlandschen volks van groot belang zijn", —
»maar die geschiedenis niet maken". 2) Terwijl de nieuwe
professor zijn gehoor zooveel van de zaken welke van zijne
competentie zijn, had behooren te zeggen dat een toehoorder

als de geachte medewerker van dit tijdschrift, niet meer had
kunnen schrijven zooals hij deed in zijne beoordeeling : —
»Wie haar maakten dat zijn ten slotte onze groote politieke
mannen geweest. De Zwijger, Jan de Wit en zoovele andere n
aan welke Prof. Blok toch zeker niets sociaals bespeurt".
Immers, de Hoogleeraar, die aan de sociale geschiedenis de
voorkeur geeft, wijl zij meer omvat en oogenblikkelijk nuttiger
is, heeft verzuimd aan te wijzen het verband tusschen de
sociale verschijnselen en alle andere waarvan de geschiedenis
in hare diverse afdeelingen nota neemt. Na zijn rede kan
men nog altijd zeggen : ik voor mij houd toch meer van de

i) Blz. i6.
BI. 305.

2)
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:staatkundige geschiedenis. De noodzakelijkheid van de sociale
opvatting der historie is niet betoogd. De grondwaarheid
welke deze methode beheerscht, is zelfs niet genoemd. Namelijk zooals zij vervat is in de formule van den auteur die met
Karl Marx de nieuwere geschiedenisleer heeft gesticht :
dat het economische samenstel van de maatschappij de reëele
.grondslag is, uit welken de bovenbouw van juridische en
politieke inrichtingen, zoowel als de godsdienstige, wijsgeerige
en andere voorstellingen van ieder geschiedkundig tijdvak
.in laatste instantie te verklaren zijn. i)
Nu staat het natuurlijk aan Prof. Blok's beleefdheid met
,deze beschouwing al dan niet in te stemmen ; maar men ge- voelt dat, zoo hij deze theorie als basis en tot verklaring van
zijne ingenomenheid met de sociale geschiedenis had aangeduid, niemand van zijne min of meer geleerde hoorders nog
het hart zou gehad hebben spottenderwijze te vragen of hij
aan Jan de Wit »iets sociaals" ruikt. Want naar de genoemde
formule is Jan de Witt voor de geschiedenis alleen in zooverre
belangrijk als zijn figuur een leidend aandeel heeft gehad in
, den tijd van de opkomende, tot allerlei revolutionnaire uitersten gezinde Hollandsche bourgeoisie tegen het stadhouderlijk

._gezag, als de vertegenwoordiger en de beschermer van militarisme, centralisatie, absolutisme en wat meer aan onze
-patriotten mishaagde. Deze strijd nu, de strijd-zelf, valt onder
, de politieke geschiedenis. Maar de motieven van het geheele
verschijnsel zijn economisch. De burgerij, die tegen het einde, van den 8o jarigen oorlog bulkte van het geld, wilde ook de
macht in handen hebben. De stadhouder en zijne omgeving
- waren hunne natuurlijke vijanden. Kortom, ik behoef niemand
te onderrichten dat de gebeurtenissen waarbij Jan de Witt
betrokken was, in laatste instantie berustten op minder duidelijk zichtbare, maar daarom niet minder reëele, diepingrijpende
.:sociale veranderingen in onze Republiek. Er behoeft geen
bijzonder fijne neus toe, om dat te bespeuren. En nu is het
geen onderwerp van de geschiedenis ons te vertellen hoe rijk
,le patriotten waren, en door welke handelsoperatiën zij aan
.1)

Friedrich Engels, Herrn Eugen Diihring's Urnwilzung der Wissenschaft.
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de centen waren gekomen. Maar haar onderwerp is, uit te
vorschen de algemeene wet volgens welke economisch sterk
geworden klassen zich meester maken van de politieke macht,
welke karakters daarbij worden gevormd, welke hartstochten
ontboeid ; hoe de aanval is, hoe de tegenweer, welke de gevolgen van de overwinning zijn, welke van de nederlaag. Haar
onderwerp is in één woord, de opkomst van de eene klasse,
de ondergang van de andere ; en zoo zij over kunstvolle handen
beschikt, zal zij van dit thema een verhaal samenstellen hetwelk eene zoo hevige tragedie en zulke grootsche epiek bevat,
dat bij de ontroering en de verheffing, de lieden zullen vergeten te vragen naar wat een individu mag hebben verricht.
Haar onderwerp is, aan te toonen dat en op welke wijze de
omstandigheden die hier golden, de personen hebben voortgebracht. En haar onderwerp is ook, het algemeene van het
bijzondere te scheiden. Om te verklaren de reden dat in
Nederland een Jan de Witt, in Engeland een Cromwell, heeft
gearbeid aan overeenkomstig werk. Waardoor gelijksoortige
gebeurtenissen hier, waardoor zij elders zijn gekenmerkt.
Dit nu is de ongeschreven geschiedenis die men heeft te
onderwijzen. Iets anders dan wat Dr. Blok heeft aangeduid,
maar wat hij moet hebben bedoeld. Iets anders ook als.
hetgeen Dr. Van Vloten heeft verstaan. Iets anders eindelijk
als zijne eigene ideën waren over de verhouding tusschen de
politieke en de sociale zaken in de historie. Zijne kritiek van
de rede kunnen wij hoofdzakelijk onderschrijven. »Ik zal u
doen zien hoe de Nederlanders liepen en aten en dronken, enz.
Ik zal u vertoonen hoe de bonen stegen en daalden, hoe de
prijzen wisselden en wat de haring kostte in Hellevoetsluis." i)
Het is de schuld van Dr. Blok dat men hem op zoo'n manier
sprekende kan invoeren. Dit is zoo weinig de geschiedenis
als een skelet de mensch is. Terecht vergt men dat van »alle
sociale verschijnselen" wordt getoond, »het verband met de
zilvervloot en den dapperen van Galen en Reinier Claessens
en den held van Quatre-Bras." i) Prof. Blok had bij deze
gelegenheid dit verband althans moeten aanduiden. Z66, dat.
i) B1. 30516.
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zijne hoorders bevrijd werden van de dwaling, »dat de geschiedenis gemaakt wordt door de mannen."
Maar al dit gebrekkige en foutieve gaat buiten het systeem
om. Wij drieën ; de Heer Blok, de Heer Van Vloten en de
schrijver van deze bladzijden, wij zijn het er over eens dat
tegenwoordig de sociale opvatting der geschiedenis behoort
gehuldigd te worden. Mij is zij zoo lief, dat ik hier tracht
uit den schok onzer meeningen vonken te slaan, welke het
systeem naar waarheid verlichten.
III.
Er is een plaats in de redevoering, die ons deed meenen
dat de spreker op den goeden weg kwam. Een passage,
waarop de Hoogleeraar zich zou • kunnen beroepen, indien hij
wilde beweren dat toch iets, zweemende naar de woorden
van Friedrich Engels, hem voor den geest had gestaan.
Namelijk daar, waar hij de vraag bespreekt, waaraan het
overheerschen der staatkundige geschiedenis moet worden
toegeschreven i). Hij vindt het terecht een onrechtmatige
heerschappij. »De Staat (is) immers alleen de vorm, waarin
eene eenigszins ontwikkelde maatschappij zich organiseert, die
maatschappij zelve blijft toch altijd de hoofdzaak." Een eenvoudig professor te noemen tegelijk met den grondlegger
eener wereld-literatuur en eener . wereldpartij, kan niet billijk
zijn ; en vergeleken bij de formule van Engels, heeft dit citaat
van Blok dan ook het meeste van een kletspraatje. Maar
hier is toch van éene soort der verschijnselen, waarmede de
geschiedenis zich bezighoudt, de staatkundige, de opkomst
van den Staat-zelf, het verband aangewezen met de algemeenere,
de maatschappelijke verschijnselen. Aangewezen in dier voege,
dat de Staat is de vorm, waarin de maatschappij zich organiseert. Indien dit zoo is, dan wordt het duidelijk dat de
Staat verandert, wanneer de Maatschappij verandert. En
wijzigingen in de maatschappij zullen wel voornamelijk door
economische oorzaken worden teweeggebracht. Zoodat men
zeggen zou, dat wij althans van de »politieke inrichtingen"
z) Rede, bl. 8/ 1o.
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moesten toegeven, » dat zij in laatste instantie uit het economische samenstel van de maatschappij te verklaren zijn." Doch
ten eerste is de consequentie welke ons voert tot deze erkenning, welwillenderwijze bij den Heer Blok ondersteld, niet
feitelijk door hem uitgesproken. Vervolgens is wat hij werkelijk
zegt eene onjuistheid, welke aanleiding zou kunnen geven tot
de grootste rampen. De Staat is niet de vorm, waarin de
Maatschappij zich organiseert ; maar is de organisatie, die de
heerschende maatschappelijke klasse maakt om zich te verdedigen tegen de aanvallen van de onderdrukte klasse, of
althans om hare voorrechten te bestendigen en uit te breiden.
Indien dit niet zoo ware, vanwaar dan de onafgebroken, nu
stille, dan heftige strijd der klassen ? Trouwens wanneer immer,
in tijden van gedweeheid der misdeelde, of in de vreugde
harer overwinning, toen scheen alsof voorgoed een eind gemaakt zou zijn aan het klassenverschil, ontkend geweest is,
dat de Staat het samenstel van wachtmiddelen der regeerende
klasse was, zeker thans niet meer, zoover de zienswijze reikt,
welke de klassenstrijd aanneemt. En eindelijk is het bescheid op de vraag : waarom de politieke geschiedenis tot
dusver het meest beoefend werd, zeer weinig bevredigend.
Het antwoord, dat herhaaldelijk gegeven is : »omdat de
Staat in de menschelijke maatschappij de hoofdzaak is", voldoet
onzen redenaar niet. Want, de Staat is immers alleen de vorm
van organisatie. Maar nu hooren wij de verklaring van den spreker.
» Men (heeft) zich van den staat een al te hoog denkbeeld
gemaakt". Men heeft »den vorm der organisatie ten onrechte
aangezien voor het wezen der maatschappij". Men werd
aangetrokken, bezield, verblind, enz., door den glans, door
de macht van den staat. Nu, volgens mij is de eene verklaring even gebrekkig als de andere ; reeds daarom, wijl
met een weinig andere woorden precies hetzelfde gezegd is
in beide. Neen, de verwachting dat prof. Blok hier de waarheid omtrent zijn eigen methode op het spoor kwam, moest
alras worden opgegeven. Integendeel blijkt de omstandigheid, dat juist dit gedeelte van de redevoering niets bevat
dat steek houdt, wel de ernstigste grief te zijn welke tegen
zijn rede is in te brengen.
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Immers, de politieke geschiedenis is van de sociale de
eenige ernstige concurrente. Niet op den duur, maar voor
het oogenblik. Indien wij van ons standpunt haar niet weten
te definieeren ; niet kunnen zeggen wat het onderwerp van.
hare studie, de staat, in ons stelsel beteekent, dan zijn wij
gefopt. Voor het oog van de wereld, en voor ons zelf en
in alle opzichten. Als de tijden om iets roepen, dan is het
om een behoorlijke verklaring van het wezen van den_
Staat. De socialisten weten heel aardig uit hunne definitie
af te leiden, dat de staat het erfdeel van de proletariërs is
en dat de overwinning van het socialisme aan den staat een
einde zal maken. En er is wel geen belangrijker onderwerp
voor onze studie, dan de wetten volgens welke de economische
veranderingen zich openbaren in politieke gebeurtenissen..
Hoe zij zich in andere gebeurtenissen voordoen, is mede van
veel gewicht ; in de geschiedenis van kerk, kunst, recht,.
oorlog, wijsbegeerte, zede en gewoonte, moraal. De menschen.
leven in maatschappijen en buiten de organisatie van den.
staat zijn er haast geen maatschappelijke banden. Banden
die ketenen zijn voor de klassen, het ras, de sekse, welke
niet regeert. Hoe de banden worden bevestigd en hoe geslaakt,.

is de vraag waarop men allereerst antwoord zal moeten geven.
Zoo zal ook later de politieke geschiedenis een groote waarde.
blijven behouden, maar dan opgevat zooals hier is aangeduid, en zooals wij hadden gehoopt dat Dr. Blok haar zou
beschrijven : de politiek als het op groote schaal zichtbare,.
voor alle eeuwen waarneembare, in wereldberoerende teekenenspelende gevolg van min grootsche en niet zoo gemakkelijk:
aanwijsbare economische oorzaak.
Dè geschiedbeschrijving is van de geschiedenis niet het
minst belangrijke onderdeel. De menschen hebben te boek ge-steld wat zij van de dingen die er voorvielen, het gewichtigste
vonden, en zooals zij het beschouwden. Indien deze voorkeur
en hunne zienswijze mede verschijnselen zijn welke ten laatste
op oorzaken berusten, verklaarbaar uit de stoffelijke struktuur
van iedere afzonderlijke periode, zal de methode, zal het
onderwerp van de geschiedenis ons kunnen onderrichten omtrent sociale instellingen van de tijden toen de geschiedenis,
-
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werd geschreven. . Vragen op onze beurt wij wat de liefde
voor politieke historie beteekende ; voor de zuiver-politieke,
welke zich alleen met staatkundige gebeurtenissen bezig hield
en hen niet reduceerde op economische beweeggronden, dan
zullen wij over de hedendaagsche geheel anders oordeelen
dan de Leidsche hoogleeraar. »Bossuet's monarchale gezindheid onder den indruk van Lodewijk's schitterende zon,
Macaulay's liefde voor de parlementaire idealen der Whigs,
Ranke's eerbied voor de ontwikkeling der Pruisische monarchie
zulke gevoelens, zulke denkbeelden waren het, die, niet
alleen deze groote schrijvers doch ook den volksgeest beheerschend, het aanzijn gaven aan de machtige legende, als zou
de staatkundige geschiedenis de eenige zijn, waardig den
naam van geschiedenis te dragen" i).
Dat het »gevoelens en denkbeelden" zijn, welke een
bepaalde richting in het geschiedschrijven besturen, zullen wij
alleen dan toestemmen, wanneer men ons de feiten noemt,
waarvan gezegde denkbeelden en gevoelens de géestelijke
weerspiegeling zijn. Eenige bladzijden verder erkent de redenaar dat de materie van de geschiedenis en daartoe behoort
wel de historiografie-zelve een deel der natuur is, waarin
wetten, vaste wetten heerschen gelijk elders in de natuur. 2)
En hier is slechts sprake van individueele voorkeur, van liefde
en eerbied. Indien Ranke en Macauley eens verachting en

haat hadden gevoeld, en onder Bossuet's vest een republikeinsch hart had geslagen zou dan geen machtige legende
omtrent dit overwicht der staatkundige geschiedenis zijn ontstaan ? Wellicht heeft de Heer Blok zijne reserves wat betreft
de oorzaken die deze persoonlijke gevoelens weêr bepaalden,,
en dat zijn misschien reëele omstandigheden. Maar hij noemt
hen niet, voorwaar uit het oogpunt zijner theorie een groot
verzuim. Eene wet die de ontwikkeling van de politieke historie,
zou beheerschen, ontdekken wij in de opgesomde beweegredenen niet ; allerminst een sociale wet. Overal waar
de heerschende klasse sterk is, is zij sterk geworden door
economische werkingen. Waar zij eenmaal de stoffelijke macht
I)

BI.

I O. 2)

BI. I8.
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in handen heeft, tracht zij ook meesteres te worden van
geestelijken invloed op de aan haar ondergeschikte. Dit
verhoogt haar aanzien, door dat het haren luister vergroot.
Het bindt met de zijden koorden van bewondering en eerbied.
Zij neemt in haren dienst de bekwaamste mannen, de fijnste
geesten. Zij heeft het in haar geweld, te breken wat niet
wil buigen. De absolute koningen op hunne wijze en de
nauwelijks minder tyrannieke burgerij op de hare. Enkelen
die niet willen buigen, zullen een gebroken bestaan voortzetten en het zaad der revolutie uitwerpen. Maar alle aanzien
en voordeel is de belooning van de gedweëen. Die den
koningen ter eere schrijven, of den vorsten van het kapitaal,
worden de officieele geleerden. Niet alleen met geld en titels
worden zij gekoesterd, maar zij worden in de gelegenheid
gesteld het werk waarvoor zij zijn aangenomen, zoo g oed
mogelijk te verrichten. Zij genieten het zorgelooze best aan
van welbetaalde sinecures ; zij vinden de archieven open en
het oor van hooggeplaatste tijdgenooten. Zij kunnen dikke
boeken schrijven en nieuwe documenten bekend maken.
Hun gewordt de lof van de daartoe bestelde pers. De censuur maakt hun het leven niet bitter. Zij bestemmen de
wetenschap van het aankomende geslacht, hunne volgelingen
en opvolgers. Dit is de zeer positieve, sociale basis van
het prachtige gebouw der staatkundige geschiedenis ; i) een
door een schitterende zon vergulde gevangenis van vele der
beste talenten onder de tijdgenooten. En tevens is hier aangegeven de oorzaak van de zooveel ongunstiger positie der
geschiedenis »als sociale wetenschap". Het vleesch van den
Heer Blok is beter dan zijn geest. Zijn goede wil is hier
nergens in twijfel getrokken, evenmin als de uitgebreidheid
van zijn kennis van feiten en boeken ; eene kunde, welke de
schrijver van dit artikel slechts benijden kan. Maar het verwonderde mij al zoo, dat een Leidsch professor de werkelijke
(i Wij kunnen in den tekst dit punt niet uitvoeriger bespreken. — De
opmerking vinde hier nog een plaats, dat de overgave aan de heerschende
klasse of partij niet immer bewust plaats heeft, en in die gevallen dus aan moreele
beoordeeling ontsnapt. In tijden als het bederf nog niet de overhand heeft in
de regeerende gezelschappen, kan zij ten goede komen aan wetenschap en kunst.
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sociale geschiedenis zou gaan doceeren. Want zij is in waarheid een revolutionnaire wetenschap. Men klopt aan de
deur van hare beoefenaren, niet om te vernemen naar de
prijs van haring, of het jaartal van een uitvinding, of de
kleeding van onze voorouders. Maar om te weten, hoe men
zich het spoedigste van een naar haar. bederf stinkende en
tot haar verderf neigende klasse, zal ontdoen. Zij leert dat de
glorie der koningen en de deftigheid van parlementen een
nietig beletsel van ondergang is, als de tijd komt wanneer de
Staat zal breken. Staten zijn maar opwerpsels van een dag
en zij verdwijnen van de wereld met nieuwe formaties van
economisch leven. Thans nadert het oogenblik dat de
nu nog overheerde klasse de steunpilaren zal nêêr stooten,
waarop een haar drukkende politieke macht is gevestigd,
welke niet meer berust op vertrouwbare grondslagen van
economische noodzakelijkheid. De steunpilaren zijn hare staatkundige machtmiddelen; de sterke arm van het openbaar
gezag en de zedelijke, maar immoreele krachten van het tot
zijn dienst bereide intellekt. Daartoe behoort de officiëele
historische wetenschap, gelijk de economische, de theologische,
de juridische. Doch ook deze stutten worden ijverig ondermijnd. Alsnog verkeeren zij, die de regeeringswetenschap
uitsluit, in omstandigheden, welke dat hun arbeid zwaarder maken, hunne uitkomsten minder in het oog vallend.
Zij beschikken niet over een invloedrijke pers ; noch over
betaalde, van zorgen ontheffende, tijd en rust gevende ambten.
Zij zijn voor een andere helft ook strijders in den dagelijkschen
politieken strijd. Zij zitten somtijds in een gevangenis, maar
een waarop geen zon van officiëele weldaden schijnt. Al deze
omstandigheden vindt men in de uiterlijke eigenschappen van
hun werk terug. Meest kritische, kortere betoogen ; brochures,
tijdschrift-bijdragen, couranten-artikelen, redevoeringen. En dat
zal wel de reden zijn, waarom een boekenkenner als de hoogleeraar Blok de socialistische historische literatuur zelfs niet
noemt. En toch is daarin zoo veel te lezen over het onderwerp van zijn inaugurale rede.
December 1894.

KUNST.
THORN PRIKKER'S »MOINE EPIQUE" i).
Naar Emile Verhaeren's gedicht van dien naam).

(

Wanneer tegenwoordig iemand »modern" heet, wat wordt
dan toch bedoeld ?
Er zijn arme artisten zonder Ik-heid, die o, zoo belachelijk
zijn, met de grimace van een modern zoeken op hun fletse
conventie-gelaat. Conventie-menschen, bedriegers en stakkers,
maken fabriekmatig moderne kunst, terwijl alleen hij, wien
de leegte en leugen van onzen tijd een gruwel is, den nieuwen Tijdgeest in zich zal voelen ontluiken als een nieuwe
bloem van nieuwen bodem.
Daarom kan het juist in deze dagen zijn nut hebben, om
eens te wijzen op het eenvoudige van iemand, die echt een
eerlijke, jonge kracht is.
Wie in onzen tijd ziel heeft, en het Leven weet te leven,.
zal in zijn Verlangen naar uitingen van hooge Liefde bijna
altijd zijn bevrediging moeten zoeken in tijden van lang geleden; wie verlangt naar schoone uitingen van Eenvoud, Grootheid en Vroomheid, die zal telkens en telkens weer de zoo
schrik'lijk overheerschende armoede en kleinheid voelen van
onzen tijd.
En als nu zoo iemand Scheppingskracht in zich voelt, dan
is het heel natuurlijk, dat die zich uit in Kunst, die vreemd
en nieuw en in klein gezelschap staat tusschen zooveel uitingen van lager orde, en heel gevolgelijk is het, dat zulke door
3 ) Eene aldus genaamde teekening, geëxposeerd te Nijmegen, Den Haag (Ets •
club), en Leiden.
RED.
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:zijn Frischheid ongewone kunst het meest genietbaar is voor
wie zelf iets van een Drang om uit te breken in zich voelen.
In den »Moine Epique" van Verhaeren beweegt zich een
Middeleeuwsche Groote door onze eeuw, daarin staande als
een statue van Smart en Kracht, daarin gaande in grootsche
bewegingen van Kolos. Een eenzame Reus is gekomen, om
weg te maaien uit den voorhof des Tempels de troepen scha
cheraars en marktschreeuwers, die verontreinigen wat hem
heilig is.
Hij is geboren uit de mijmering van een groot dichter
:aan Middeleeuwsche Grootheid.
En de Emoties van den Dichter hebben beroerd al wie
verlangen naar Heelheid. Thorn Prikker heeft zijn Mee-voelen bewaard in een teekening, die niet minder dan Verhaeren's gedicht is als een
hevig en schoon Protest tegen de lauwheid van onze eeuw.
-

In een omgeving van rotsen en heel weinig geboomte ;
rotsen kunnen door hun grillige lijnen en hoekige vormen
in zoo'n
den rijken geest zoo fantastische beelden geven,
fantastisch-geziene omgeving een geweldige monnik, een als
uit rotsen geborene ; en heel schoon een slankstammig boompje,
vreemd doend in zoo'n landschap door zijn sierlijkheid, maar
daarin passend toch door zijn stam, die in zijn buiging en

teekening der schors doet denken aan een menschelijke wervelkolom.
De als-uit-rotsen-geborene is omwaaid door zijn lange, nooit
verzorgde haren, die van den kop alleen een gedeelte van
den neus, den mond en een vierkante kin zichtbaar laten en
door de haren heen nog de groote vorm van een oogkas;
maar de mond breed neergetrokken in Wereldsmart, »mais la
'bouche clamant les ruines prochaines."
Zijn vierkant bovenlijf is gedraaid als van een, die nooit
geweten heeft wat rust is, van een, die zich een weg baant
=in alles overweldigende kracht.
In de machtige hand een kruis, »taillée au coeur des
tchênes".
Stijf af in enkele groote plooien valt de dikke monnikspij,
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en vastgesjord om zijn lijf een eind touw, zooals anders gebruikt wordt om schepen aan vast te leggen.
En zijn naakte voeten -- gestyleerde Godenvoeten, vullen
bijna-heel het benedenste der teekening ; van die voeten is
alleen , het verplaatsen een evenement. Zij geven heel sterk,
wat Verhaeren neerschreef in:
Ses pieds semblaient broyer des choses abattues
Et ses mains agripper des socles de statues,
Comme si le Christ-Dieu feut forgé tout en fer
Pour écraser sous lui les pompes de l'enfer.

Rechts van dezen Kolos een geknield monnikje met tam,
profaan profiel ; neergezegen voor 't wonder van den Man
van grootsche Daden ? of biddend een God-behoede-ons in
instinctmatige vrees voor wat gebeuren zal ? een monnikje,
dat op zijn plaats is in het klooster, waarvan hier geteekend is:
het gevangenisachtige in de regelmatige kleine raampjes der
celletjes voor kleine monnikjes, die daarin op kleine wijze hun
godje aanbidden, en enkele vensters, als van een dorpskerkje,
van de kapel, waarin ze op geregelde uren allen samenkomen,
om ieder op zijn bankje heel zoet hunne gebedjes en van
buiten geleerde lesjes op te zeggen, en regelmatig de grafzerkjes met het traditioneele kruisje voor elk grafje, en de
kloostermuur, die al dat opgeslotene afsluit, — »la banalité
des règles d'aujourd'hui".
Op de lijst der teekening staat :
Ce moine était géant, sauvage et solennel,
Son corps semblait ba^ ti pour un oeuvre éternel.

CH. HEYKOOP.

TOONEELKRONIEK.
Soms wordt mij door een vriend, zelf weleer hartstochtelijk
komedieganger, niet zonder verwondering gevraagd wat er
wel zijn mag van de opgewondenheid waarmede in onze
vaderlandsche pers nu en dan van de verrichtingen onzer
jongere tooneelisten gesproken wordt. Er is inderdaad reden
voor de vraag, maar ook voor de verwondering. Mag
men zekere publicisten gelooven, dan is het nieuwste en
beste der uitheemsche dramatiek ternauwernood goed en
nieuw genoeg voor deze jonge mannen en vrouwen die men
slechts veelbelovend kan noemen, in zoover beloven nu eenmaal heel iets anders dan volbrengen is. Mij komt het voor
dat hier nog iets anders, iets gewichtigers in het spel is dan
een even goedkoope als goedhartige overschatting, iets schuldigers dan een zeer verklaarbare geneigdheid om in dagen
van gebrek zelfs voor het geringste dankbaar te lijn, iets
verderfelijkers eindelijk dan een onnoozele geestdrift die veel
drift en weinig geest aan den dag legt.

Het Europeesch geslacht dat in het laatste kwartaal dezer
eeuw den mannelijken leeftijd bereikt heeft, onderscheidt zich
zeer bijzonder van zijn vaders en grootvaders door een hevigen
hartstocht van het persoonlijke. Terwijl de natuurwetenschappen
en de sociale organisatie steeds meer het individu doen opgaan in de gemeenschap en wij ons op zijn gunstigst genomen
kinderen weten van een groot gezin van wier lief en leed nu
eenmaal niet veel notitie kan worden genomen, toont de
menschelijke natuur een weldadiger naijver en herneemt de
persoonlijkheid haar rechten en haar gezag in het gevoelsleven van dezen tijd.
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Ook in de dramatische literatuur, schoon later en langzamer
dan elders, heeft deze evolutie zich doen gelden en de beste
drama's van heden acht men algemeen die te zijn, wier handeling niet alleen met en door, maar bovenal in de betrokken
personen plaats grijpt. Slechts de fanfarons van de nieuwere
beschaving jubelen dat de formule van het moderne drama
gevonden en een nieuw element in de werelddramatiek gekomen is. Wie de waarheid liefheeft en haar geen geweld
wil aandoen, kan hoogstens spreken van een wijziging in de
verhouding tusschen het subjectieve en objectieve in dit
onderdeel der literatuur, van een versterkte en meer bewust
geworden neiging om 's werelds doen en laten, wat het leven
geeft en neemt, niet om zichzelf belangwekkend te vinden,
maar bovenal om de gevoelens die het opwekt in de gemoederen wier wel en wee daarmee gemoeid is.
Dit is de verandering die zich in het laatste tiental jaren
voltrokken heeft, dit is alles, maar dit is ook voorshands
genoeg. Indien niet ontkend kan worden, dat deze zwenking
gemaakt of althans bijna gemaakt is, dan kan de waardeering
daarvan evenmin onzeker zijn. Iedere literaire wedergeboorte,
alle ontwaken var' een sluimerend kunstleven heeft voor en
na alles bestaan in een verdieping en verfrissching van het
gevoel, -- deze wet vloeit voort uit het wezen zelf van de
kunst en wordt bovendien bekrachtigd door de ervaring.
Zelfs in de Fransche blijspelen, waarvan men bijna zeggen
zou dat er dertien in een dozijn gaan zoo snel volgen zij
elkander in de Parijsche genre-theaters op is deze strooming
duidelijk waarneembaar. Wie de kluchten en grappen leest
van Gandillot, den auteur in wien Sarcey een welbehagen
heeft, kan geen oogenblik in het onzekere zijn omtrent den
datum dezer geschriften. Het zijn nog altijd dezelfde typen
wier désopilante lotgevallen nu al zoovele jaren de muren
van Palais-Royal en Cluny hebben doen schudden van een
onbedaarlijke vroolijkheid, nog altijd dezelfde lichtzinnige
mannen en vrouwen wier slaapkamer een pantoffelparade
gelijkt, dezelfde oude mallooten en onnoozele cocus, altegader
kinderen van een fantasie, die der menschheid een overgroote
mate van lubriciteit toedicht, maar allen ook met iets eigens
-
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dat hen van hun familieleden onderscheidt. Zooals door den
bloemkweeker variëteiten van de hoofdsoorten worden gecultiveerd, zoo teelen deze auteurs in de broeikassen der dramatische literatuur telkenmale curieuze afwijkingen van de
oude bekende vormen. En dit is geenszins het gevolg van
-een toenadering tot de werkelijkheid, noch van den invloed
van het realisme, zooals men het min of meer schoolsch genoemd heeft, —het genre heeft niets van zijn barokke onwaar-schijnlijkheid verloren. Maar naarmate men ook hier de uitwendige gebeurtenissen meer ondergeschikt is gaan achten
aan de aandoeningen die zij kunnen ondersteld worden op
te wekken, zijn de staande uitdrukkingsvormen die allengs
het onveranderlijk accompagnement der situaties waren geworden, steeds meer ontoereikend gebleken. De impressies
zijn verdiept en dientengevolge de expressies vernieuwd.
Langs dezen weg is men tot het inzicht gekomen en
heeft ook van dat inzicht blijk gegeven dat nimmer het
;eene geval volkomen aan het andere gelijk is en dat de
hartstochten wier samenspel men Het Leven noemt, telkenmale op andere wijze reageeren op de individuen. De literatuur vaart daar wel bij en onze verveling wordt er althans
dragelijk door. Laat ons daarom den hemel prijzen die als
een wellevend gastheer ons niet alleen spijs en lafenis, maar

,

,

bovendien nog een aangenaam tijdverdrijf verschaft en zorg

draagt dat de wereldsche complicaties ook voor ons nog niet
.alle spanning en verrassing hebben ingeboet.

Men - mag verwachten dat deze evolutie in de dramatiek
niet zal nalaten ook in de tooneelspeelkunst haar invloed te
doen gevoelen. Wanneer de teekenen der tijden niet be-driegen, dan wonen wij in de uitvoerende kunst een belangwekkende wijziging bij in de verhouding van haar samenstellende elementen. In de periode wier bloeitijd thans achter
ons ligt, is gaandeweg de plastiek het gesproken woord gaan
overheerschen en ik overdrijf zeker niet wanneer ik beweer dat
de meesten naar de komedie gaan meer om te zien dan om
te luisteren. - Ik bedoel natuurlijk niet den opgang dien het
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spektakelstuk gemaakt heeft, dit is nooit door weldenkenden
au sérieux genomen. Maar de artisten zelven die de verbeelding van den auteur te verzinnelijken hadden, zijn er
onbewust en ongemerkt toe gekomen het talent dat zij tot hun
beschikking hadden, voornamelijk te richten op wat men in
de tooneeltechniek het spel noemt, met voorbijzien van de
eeuwige waarheid dat het kunstwerk óf niet óf in den tekst
is. Dit is tegelijk oorzaak en gevolg van een grove ontaarding
van het kunstgevoel der menigte die nu en dan op leerrijke
wijze zichzelve verraadt ; nog zeer onlangs werd door een
geacht tooneelreferent van een Hollandsch dramaatje beweerd
dat het niet veel beduidde en dat ;alleen de dialoog goed was !.
De weldra uit haar kracht gegroeide plastiek is geworden
tot een aparte tooneelmimiek, een stel overeengekomen vormen die aanvankelijk elk een gevoelsvorm tot achtergrond
hadden, maar nu sinds lang gelijk staan met een leêge, vooze
rethoriek. Op ons Hollandsch tooneel waar het heilzame
tegenwicht van de groote traditie der klassieken volkomen
gemist werd, is zoo onbescheiden mogelijk misbruik gemaakt
van deze banale doofstommenspraak en alleen de besten onder
onze tooneelspelers hebben nog een zeker verband weten

vast te houden met de realiteit van hun gevoel en met hun
gevoel van de realiteit.
Is deze verwording van de groote tooneelcentra uitgegaan,
op ons tweedehandsch tooneel moest zij wel bijzonder duidelijk
en hinderlijk worden. Ik voel al het hachelijke en hatelijke.
van een taxatie, maar waag toch de bewering dat onder onze
nu meer dan tweehonderd acteurs en actrices nauwelijks twee
dozijn mannen en vrouwen gevonden worden wier persoonlijkheid, met een ernstige kunstuiting niet al te zeer onvereenigbaar is. Men moet de anderen die geen talent en nog
minder goeden smaak hebben, aan het werk zien. Welk een
ongevoelde drukte, welk een overladen bewegelijkheid 1 Hamlets
raad aan de tooneelspelers is voor hen niet geschreven. Bij
elk woord een gebaar en in plaats van emotie niets dan misbaar.
In aller binnenste — bij goeden en bij slechten — huist
een vaag besef dat de vorm van den tekst, dien men doorgaans te zeggen heeft, niet toelaat daarin iets anders dan een
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verduidelijking van de situatie te zien. En terwijl men dus
gedwongen werd in andere expressieve middelen zijn heil te
zoeken, ging daardoor tevens de zin te loor voor die literaire
qualiteiten die het drama nu eenmaal niet kan missen zonder
van den rang van een levend kunstwerk tot dien van een
dood verzinsel af te dalen.

Waarom werd bij de Hollandsche voorstelling van Ibsens
voorlaatste drama de tooneelspeler die Solness voorstelde,
voortdurend Bouwmeester genoemd, terwijl hij toch van Kuijk
heette, hetgeen niet hetzelfde is. Waarom spraken op dienzelfden gedenkwaardigen avond allen een Nederlandsch dat
slechts verstaanbaar werd wanneer men het tot het Duitsch
terugvoerde. Waarom werd de tragische onrust van Solness
tot een ordinaire kribbigheid verlaagd. Waarom had de voorstelling in haar geheel geen ander kenmerk dan een strakke
negatie, een dorre afwezigheid van allen hartstocht en gevoel.
Waarom -- en dit waarom is vraag en antwoord tevens
plegen Hollandsche gezelschappen die zelfs niet over een voldoende hoeveelheid talent beschikken om een gewoon blijspelletje presentabel te maken, maar al te dikwijls hun heil te
zoeken en hun onheil te vinden in een repertoire dat aan het.
einde ligt van een moeilijken weg, waarop zelfs de besten

hunner leden nog slechts enkele wankele schreden hebben gezet.
Geen noodlottiger vergissing dan de waan dat een min of
meer juist inzicht in de allegorische bedoeling en beteekenis
van een modern drama volstaan zou voor de vertolking. De.
stemming, de hoogere eenheid, het harmonisch samensmelten
van woord en wederwoord, de totaal uitdrukking waarop alles
moet uitloopen, dit zijn al te gader kostelijke en begeerlijke
zaken wier belang zonder twijfel meer dan goed was, vergeten.
is en miskend. Maar laat ons boven alles hieraan blijven
vasthouden dat ook in de dramatische kunst het persoonlijk
talent het ééne noodige is en vele dingen voor zichzelven.
zorgen zoo dit slechts aanwezig is. Gevaarlijker nog dan wansmaak en onbekwaamheid, dan behoudzucht en sleur dunkt
mij voor de naaste toekomst van ons tooneel de door het
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- hoog gezag verkondigde machtspreuk dat onbegaafde tooneel. spelers een goed ensemble zouden kunnen vormen. En
- indien onze schouwburgbezoekers een slechts eenigermate
vasten norm van mooi en leelijk met zich omdroegen, zouden
. zij door gewoon thuis te blijven hiertegen reeds sinds lang
. stilzwijgend in verzet gekomen zijn. Wat zoo zou men hen
willen laten vragen wat hebben wij aan al die stemming
en samenstemming van krassende instrumenten door vulgaire
zielen bespeeld 1 Zoolang er een haas noodig zal zijn om hazepeper te bereiden, zoo lang zal de stemming waardeloos wezen
die iets anders dan de samenvloeiing van diepe gevoelsstroomen
is, iets anders dan het ééne geluid dat zich ten slotte uit het
. samengaan van wel-luidende klanken losmaakt.
Kenmerkt deze openbaring van ons modern tooneel zich
. door beter, gevoeliger proza, — wordt dit beter, gracelijker
gezegd ? Zelfs door de warmste lofredenaars van dit modernisme is dit, zoover ik weet, nog niet beweerd. Werd te
- voren het spreken aan het spelen opgeofferd, thans laat men
beide 'achterwege tot niet geringe schade van het ontroerend
vermogen van het geheel. Men tracht de onmacht voor
ingetogenheid en de onaandoenlijkheid voor soberheid te doen

-doorgaan.
0, indien deze innovatie een verwijderd gevolg óf ook maar
een zwakke navolging was van de moderne tooneelbeweging
aan de Seine, wij zouden er vrede mêe hebben. Wij weten
nu eenmaal dat ons tooneel geen eigen leven leeft en spontaniteit de minste van zijn deugden moet worden genoemd.
Ik vrees evenwel dat de verwantschap ver te zoeken is.
Het kan niet ontkend worden dat de oudere, wil men, de
verouderde speelwijze een vrij groote mate van vaardigheid
onderstelt ; wie te midden van onze oudere tooneelspelers een
dragelijk figuur wil maken, dient zich, tenzij hij veel talent
hebbe, een niet te versmaden bedrevenheid te hebben eigen
'gemaakt. En nu komt het mij voor dat de dramatische proeven,
die ten onzent voor modern tooneelspel doorgaan, niet veel
beters zijn dan uitingen van een troostelooze onervarenheid
in de techniek van het tooneel. Het heet een zegetocht, maar
is een hongeroptocht zonder de grandeur van den geuzen-
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trots. Het heet de morgen van een nieuwen dag, maar is
een matte avondschemer meer sprekend van herinnering dan .
van hoop. Het heet een glorieus begin, maar is een einde van droevig verval.

Een tooneelbeweging, indien zij iets beduidt, zal in haar
wezen altijd een litteraire beweging zijn. Nog nimmer is hier een nieuwe lente geweest of er werd te gelijkertijd een nieuw
geluid vernomen. Wie dit beaamt en voorts beseft dat het
niet aangaat op eenzelfden dag over ons tooneel en over
literatuur te spreken, die weet bij voorbaat wat hij te denken
heeft van den rumoerigen jubel, die zekere theatrale proefnemingen heeft vergezeld, die weet ook hoe waardeloos de
beroemdheid is die de consolatieprijs van dit naargeestig
bedrijf kan worden genoemd.
Ik heb altijd gevonden dat de Romeinsche auguren van wie
de geschiedenis verhaalt, dat zij elkander niet zonder lachen
konden aanzien, door deze vroolijke zelfkennis volkomen gerehabiliteerd werden. Zouden onze moderne regisseurs heb
ik wèl geteld dan zijn het er drie een even helder inzicht
hebben in het komische van hun positie ? Ik voor mij wil er
het beste van hopen, maar ben er toch niet heelemaal gerust
op. Dat twee hunner mislukte acteurs zijn, zou nog zoo erg

niet wezen, ca n'empéche pas le sentiment, zooals den
ander zei. Zorgwekkender acht ik veeleer de omstandigheid
dat geen dezer lieden ooit van eenig artistiek bewustzijn
blijk gegeven heeft. Niets minder dan een volkomen
wedergeboorte zou hen eerst, man voor man, vaardig en
bekwaam kunnen maken voor die onvolprezen leiding, waarvan zij thans slechts in staat zijn een armzaligen schijn voor
te wenden.
Ook de direkteur van den Amsterdamschen Variétés-schouwburg, zonder twijfel de bekwaamste en ernstigste van dit
drietal, ontkomt, vrees ik, aan dit oordeel niet. Indien ik
onze tooneelcritiek aan haar woord mag houden, dan is de
voorstelling in dezen schouwburg van Hauptmann's »Einsame Menschen" een kunstuiting geweest naar haar hart. En het-
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publiek heeft door zijn talrijke opkomst zijn zegen over deze
bijna onafgebroken lofrede gegeven. Wat is deze zelfopwinding van publiek en critiek beide anders geweest dan geestelijke onanie. Was zij niet een stérile excitatie zonder
object, een onnatuurlijk bedrijf dat niets dan schaamte en
walging achterlaat 1
Het was nu niet voor het eerst en het zal ook wel niet
voor het laatst zijn geweest dat onze burgerij de ongewilde
parodiën bejubelt van origineelen die zij gehoond heeft en
bespot. Hetzelfde geganteerde gepeupel dat bij de voorstellingen van L'Oeuvre zijn fatsoen niet heeft kunnen houden
hoe kan men iets houden wat men niet heeft ! — is in
de afgeloopen maanden bij den heer Chrispijn te hoop geloopen. Het eene abuis was het andere waard, er is een
logika ook van het kwaad en de eene vergissing zou niet
begaan zijn, als de andere niet reeds gepleegd was. In zichzelf is dit misverstand natuurlijk weinig belangrijk en de
groote beweging der wereld wordt, naar ik meen, niet merkbaar vertraagd door het enthousiasme waarin de geestelijke achterhoede onzer natie bij een inférieure tooneelvoorstelling
komt te verkeeren. Wie zou bovendien den spelers een

profijtelijke recette, den kijkers een genoegelijken avond
willen misgunnen. Wie zou aan de eene of andere zijde
van het voetlicht het bewustzijn willen wakker roepen dat
programma's niet altijd de waarheid spreken en in dit geval
het drama dat ik noemde, vrijwel onherkenbaar is geworden.
Anderen schijnen ontvankelijker zijn, mij ontgaat de heerlijkheid van de larmoyante affectatie waarmêe het drama door
bijna allen voortdurend vervalscht werd. Men sprak met een geheimzinnige benauwdheid alsof het daglicht genadebrood was.
Met dezelfde ziekelijke innigheid in haar stem had de oude
mevrouw Vockerat het achtereenvolgens over » die heerlijke
mayonnaise" en over »den lieven God". Het langzame versterven van Johannes'liefde voor zijn vrouw werd een humeurig
gekibbel en de vervreemding ontaardde in onbeschoftheid.
Slechts gebiedt de billijkheid te erkennen dat mevrouw mijn
naamgenoote -- de eer is geheel aan mij — nu en dan zuivere
tonen van .lijdende onderworpenheid in haar stem had.
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Men zou zoo gaarne de verdiensten willen vernemen van
deze -veelgeprezen moderne regie die zich intusschen op al
de zonden van het vieux jeu betrappen laat. Dat hangen
aan elkander van lichamen die blijkbaar met zichzelven geen
raad weten, dat intentioneele gezamenlijk naar den voorgrond
gaan om een scène op te zetten, die van ouds bekende tooneeldrukte aan het slot na Johannes'zelfmoord en bovenal dat
gebabbel van een verflodderden tekst, dat is toch waarlijk,
om met het liedje te spreken, de moeite niet waard om van
gouvernement te veranderen.

Maar dit alles zal voorbijgaan. Reeds gaat het voorbij.
Deze luchtverheveling zal verdwenen zijn eer men het weet.
Deze onwaarheid is van een gezegende vergankelijkheid. Ons
gewone tooneel dat niet aan modernisme doet, is althans niet
gebrouilleerd met de eerlijkheid. Het wil niet meer zijn dan
een industrie en toont vrijwel onomwonden meer prijs te stellen
op habiliteit dan op talent. Nog meer dan van de acteurs
geldt dit van de auteurs. Het onmiddellijk welslagen, dat een
levensvoorwaarde is van het tooneel, maakt dezen misstand
onvermijdelijk zoolang de macht van het geld en de macht
der beschaving ' vijandig tegenover elkander staan.
Wie durft ontkennen dat in ons land de afstand tussc hen

die beide stroomingen voortdurend grooter wordt ! Hier
worden de beste menschen niet geridderd en de beste stukken
niet gespeeld ; ook kan het een zoomin als het ander een
ernstige onderscheiding worden genoemd. Toch zal alleen
de voorgewende hooghartigheid die in den grond niets anders
dan de geveinsdheid der onmacht is, bereid zijn te beweren
dat het hedendaagsche repertoire onafhankelijk van het gehalte
der voorstellingen, ontzwaveld zou zijn van alle schoonheid.
Wie zichzelven en anderen rekenschap tracht te geven van
wat er op onze Hollandsche planken voorvalt, zal steeds
minder behagen scheppen in machtspreuken en min of meer
lyrische algemeenheden en steeds meer op een eerlijke en
nauwkeurige waardeering prijs gaan stellen.
Elk onzer heeft wèl menigmaal geglimlacht om het korte
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recht van zekere levensbeschouwing die de menschen in engelen
en duivelen, in bekeerden en onbekeerden verdeelt. Maar
even dikwijls zijn wij van andere gedachte geweest en hebben.
het goed recht van grenzen en scheidslijnen erkend en
metterdaad het literair geloof beleden, dat van de auteurs de
eenen ter zaligheid en anderen ter eeuwige verdoemenis zijn.
voorbeschikt. Twee schrijvers wier werk ter onzent onlangs
eenigermate de aandacht heeft getrokken, illustreeren deze
waarheid op ongezochte wijze. Ik heb Gerhart Hauptmann
en W. G. van Nouhuys genoemd. Men is dichter, of men.
is het niet, de een nu is het, en de andere is het niet.
Door Hauptmann's werk gaan nu sterker dan zwakker, de
gedachten en gevoelens van dezen tijd. De wisselende aandoeningen van der menschen zieleleven behooren nu en altijd
tot het onuitsprekelijke en wij weten zelden wat er in ons.
zelven en nooit wat er in anderen omgaat. Maar soms kan.
het schijnen of de vereenzaming nog hopeloozer en de spraakverwarring nog volkomener wordt. Dan verliezen ook die in
elkanders nabijheid leven, elkaar hoe langer hoe meer uit het.
gezicht, dan valt de duisternis waarin de toegestoken handen
,

,

elkander zoeken maar niet kunnen vinden, en de liederen van

den levenslust verstommen ten laatste in een onrustige stilte.
Dit gezicht op het leven is de gevoelsachtergrond van dit
drama, de eindindruk waarin alle opvolgende impressies samenvloeien, de nimmer uitgesproken intentie van het geheel. Toch
bespeuren wij voortdurend iets vaags en nevelachtigs, zeer
zeker het gevolg van de onvolkomenheid van des schrijvers
gevoel, dat maar al te dikwijls niet meer dan voorgevoel is
geweest. Er is een wanverhouding, een tweespalt tusschen
visie en sentiment. Het drama is geschreven door een hand
die wachtte op de ingevingen van het hart, maar de muze
der critiek fluistert dat die hand nu en dan wel eens vergeefs gewacht heeft.
Onvervalscht en onverwaterd is, geloof ik, alleen de laatste
ontmoeting van Johannes en Anna Mahr. Berenice's afscheid
van Titus in Racine's treurspel is plechtiger en welluidender,.
maar weinig aandoenlijker. Anna geeft Johannes tot aandenken
een ring, te voren gedragen door een vrouw die haar man.
.

-
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naar Siberië gevolgd en daar met hem gestorven was. »Met
ons'', zegt zij, »is het juist omgekeerd." Aan zulke trekjes
herkent men de rustige macht van het zuivere gevoel. Plotseling en onverwacht zien wij hier op een lief gezicht een
weemoedigen glimlach, die van dieper droefheid spreekt dan
zich in luid gejammer uit.

Het kan nauwelijks mijne bedoeling zijn anders dan zeer
vluchtig over het nieuwe drama van den heer Nouhuijs te
spreken. Die bij de Rotterdamsche première met hun hoofddeksel zwaaiden, zijn niet degenen tot wie ik bij voorkeur
het woord richt.
Indien »In kleinen kring" een ernstig kunstwerk was, -o, lezer, voel al den weedom die er liggen kan in zulk een
indien, -- dan zou Eva de heldin en haar ziel het brandpunt
van het drama zijn. Geen moeite is den schrijver te veel geweest om deze jonkvrouw in onze oogen beminnelijk en belangwekkend te maken. Met alle deugden heeft hij haar
toegerust en haar hart is te groot, zooal niet voor de aarde,
dan toch voor het dorp van haar inwoning. Zij is zijn uitverkoren lieveling. Helaas, zijn genegenheid voor haar is van
de eigenaardige soort die men apenliefde pleegt te noemen,
en zijne liefkoozingen zijn gruwelijke mishandelingen.

Nauwelijks hebben wij kennis met haar gemaakt of wij
vinden haar verdiept in de lezing van den Midsummernight's
Dream. Daar komt dominee binnen en het onderwerp van
het discours is van zelf aangewezen. En als dominee spreekt
van het tragische in Titania's liefde voor Bottom, kan zij
geen woorden vinden voor haar verbazing, daar had zij blijkbaar niet aan gedacht 1 Wat doet zij dan haar neus er in te
steken 1
En met haar vader heeft de auteur het waarlijk niet beter
gemaakt. Wel geloof ik dat de figuur aannemelijker is dan
zij bij de voorstelling scheen, waar de acteur de uitingen van
's mans onoprechtheid op een toontje van zoetsappige huichelarij voordroeg. Maar met dat al is en blijft het een onbeholpen boerenbedrieger, een Tartuffe van de kinderkamer.
31
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Toen Jacob met den engel geworsteld had, was des anderen
daags zijn heup ontwricht. Soms echter worden in 's levensgedrang juist de onschuldigen bezeerd. Het is nu al meer
dan twintig jaar geleden dat papa met het kindermeisje
stoeide, het kind viel van den dienstmaagdelijken schoot en
behield zijn leven lang een kreupelen voet. Als Eva dit verneemt in zulke stukken komen die onthullingen altijd au
point nommé dan ziet zij den ouden smeerpoets plotseling
in zijn ware gedaante. Ik houdt het voor valsch gevoeld dat
zij hem op dat oogenblik al zijn kleine knoeierijen een voor
een onder den neus wrijft; in eenige volzinnen zonder het
minste accent wordt zijn bedrijf in de voorgaande bedrijven
gerecapituleerd. En op al die verwijten antwoordt de oude
heer niets anders dan : »Hoe kan je nu zoo tegen me zijn V'
Zoo legt op het groote moment van het drama een der
hoofdpersonen het bij volmacht van den schrijver allerjammerlij kst af.

Van dezen vaderlandschen dramaturg kan als van de oude

dynastie gezegd worden dat hij niets vergeten en niets geleerd heeft en ik houd het er voor dat dit het eenige koninklijke aan hem is. Niets heeft hij vergeten van de oude ziellooze
drukte, niets van den teugelloozen kakellust, niets van die
duldelooze oppervlakkigheid die als zij het woord neemt, ons
in gedachten verplaatst naar een open tafel in een provinciestad. En niets geleerd ook, zoo min van de wijze woorden
die een meerdere dan hij tot hein gesproken heeft, als van
het leven zelf dat sinds dien over zijn hoofd is heengegaan.
Hoe is het mogelijk dat iemand die, naar den burgerlijken
stand gesproken, sedert lang geen knaap meer is en leeft in
een ernstigen tijd waarin de jaren ontroerend snel gaan met
zwaren tred van menigerlei nood en dood, hoe is het
mogelijk dat iemand voor wien het handgeklap der argelooze
schare alle bekoring behoort verloren te hebben, zijn leven
verbeuzelt met dit gepeuter van dialoogjes zonder pit of
heerlijkheid en zijn ijver verspilt in dit dorschen van leeg stroo!
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Slechte tooneelschrijvers zijn de Krausses van de literatuur;
weken, maanden lang zitten zij in het geheim te knoeien en
als zij eindelijk hun werk der duisternis vervaardigd hebben,
trachten zij het in de bordeelen van de kunst te loozen. Geen
aardsche rechter bemoeit zich met de euveldaad en men verzekert mij dat zij de rust van het geweten niet noemenswaardig verstoort. Maar toch blijft zij niet ongestraft. Een
kortstondige en dubbelzinnige populariteit in den literairen
demi-monde, een kroon die welbezien een hoon is, zoo heet
de vergelding van deze vervalsching van het menschelijk gevoel.
C. F. VAN DER HORST.

BOEKBEOORDEELINGEN.
I.

POËZIE.

PAUL VERLAINE.

Efig ramma»aes. Paris 189

Dit is het eigenaardige van den kunstenaar dat de gemoedsrust die de wijsgeer zich stelselmatig en met angstig afslaan,,
van ontstellende hartstochten tracht te verzekeren, hèm van
nature eigen, en zoozeer het wezen van zijn wezen is, dat:
hij, onberoerd in het midden van die hartstochten, ze blijde
tegemoet gaat en tot heil van zijn wezen bedwingt. Hij,
»speelt in het leven" naar de uitdrukking die ik las bij,
een jong dichter -- speelt in het midden van haar ontzettendste .beroeringen, met haar angst-wekkendste verschijnselen,..
zeker als hij is, dat zoo het leven die natuur-machten, dienatuur-monsters zelfs, heeft ingegeven met hun verslindendeaanschijn hem te naderen, . het in hèm toch ook, als een
andere natuurmacht, die diep-stille rust gelegd heeft, die als
een vijver is waar menig monster zich in spiegelen mag.
Toen Verlaine hier was erkende ik dit aan hem als het
opmerkelijkst, dat deze door den hartstocht gebrokene, door
de werkelijkheid verweerde sterfeling, in den bouwval van.
zijn lichaam, omstormd door de luidruchtigste lotgevallen en
rampspoeden, een ziel hield leven, die haar kinderlijke kalmte:nog door niets verloor.
En z66 is het ook in dit bundeltje. Wie de waarde van
een dichter beoordeelen naar de steilte van den hartstocht.
dien hij bedwingen kon, naar de sfeer van de verbeeldingen.
die hij omspande -- zij raken zijn grootheid, maar niet zijn
dichterschap. Maar wie dit laatste erkent in de onverstoorbaarheid van zijn ziels-rust, in de zekerheid van zijn greep,,.
in de gratie van zijn bewegingen,
ook in het laagstge-stemde onderwerp,
die vindt in dit nuchtere epigrammen-,

,

473
boekje den dichter Verlaine even onaangetast als in de
-hartstochtlijkste verzen van Sagesse en Amour.
De nakomelingschap wordt verzocht in dit boekje een spel
te zien, zegt hij zelf in de voorrede. Zoo is het ook. En
wat mij aangaat : ik wou dat wij nog meer dan we 't doen,
inzagen, dat alle kunst eigenlijk niet anders is als een spel.
Wat zouden wij dan gauwer verlost zijn van de waanwijsheid,
die zich inbeeldt dat éenige menschelijke uiting ooit iets meer
dan de uiting van éen mensch in éen oogenblik wezen kon.
Wat zouden wij geen last meer hebben van die »algemeene
-waarheden", algemeen omdat niemand tot in zijn ziel gezocht
heeft naar de voor hèm geldende bizondere. Wat zouden
wij helder inzien dat elke uiting beeld is van een voorbij.gaande aandoening, elke, en de zoogenaamd-wetenschappelijke
.alleen wat vager en ongevoelder dan die van de pure
fantasie.
Wat een vervelende aanstellerij toch, die menschen die
stuk voor stuk een voorbijgaand aandoeninkje in beeld brengen,
-en die, al naar het vlakker is en van minder aandoening, met
een onuitstaanbaarder gewichtigheid zich beroepen op De
Wetenschap. 0 die kunstenaars ook, die door het inzicht
omhooggepuft dat éen ziel in het heelal en in den mensch
steekt, zich breed maken op hun universalistische kunst. Wat
verliezen zij hun vreugd door die belangrijkheid, hun vreugd aan
de beelden die als ze iets van de ziel van mensch en heelal
in zich - omdragen, moesten blinken van groeikrachtig geluk.
-

,

-

,

L' Incompréhensibilité
Non des doctrines qui sont nulles,
Mais de leurs gueuses de formules,
Leurs gueux de manque de gaieté,
Leurs plaisirs qui pour moi, bonhomme
Constitueraient le pire ennui,
L..'idéal noir qui leur a lui,
Leurs Eves sans inême la pomme,
VI'ont éloigné de ces petits. —
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Ik begrijp er alles van als ik blader in dat nieuwe tijdschriftje
»L'Annonciation, Livret de Rêve et d'Amour" i). Zooveel
fonteinen, zonsondergangen, witte pauwen, lelies, georgieke,
bucolieke en idyllische maagden en jongelingen, zooveel ziel,
zooveel symbool, zooveel Adoratie en Mysterie lieve jongen,
begrijp ik, dat Verlaine tegen St. Georges de Bouhélier, den
schrijver van deze Thyrsis et Angélique ou la Vierge à la
Fontaine, (madrigal féerique) zal gezegd hebben : lieve jongen,
ik verveel me dood bij al die fraaiigheid. Begrijpelijk is het
ook dat de romaansche dichter, oudwordend, door zulke verschijnselen afgeschrikt, er andere bij in een hoek zet, en
terugkeert tot het niet symbolische, maar zeer wezenlijkbedoelde kruis van zijn Moederkerk.
Schopenhauer m'embête un peu
Malgré son épicuréïsme,
Je ne comprends pas l'anarchisme,
Je ne fais par d'Ibsen un dieu.

-

Ce nest pas du Nord aujourd'hui
Que m'arriverait la lumière;
Du Midi non plus, en dernière
Analyse. Du Centre, oui?
Non. Mais d'ou ? De nulle part,
là !
Rien n'égale ma lassitude:
Laissez moi rentref dans l'étude
Du bon vieux temps qu'on persifla.

J'ainie les livres lus et sus,
Je suis fou de claires paroles,
J'adore la croix sans symboles
Un gibet et Jésus dessus.
Maar of Verlaine tegenover deze christelijke beelden zijn
besef zal hebben afgelegd dat ze beelden zijn, en niet werkelijkheid ? Ik geloof het niet. Hij is er te veel dichter voor.
Hij speelt in dien goeden zin van hier boven -- met de
eene zoowel als met de andere, en de bewustheid waarmee:
i) Bij Léon Vanier. Paris.
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deze dichter éen groep beelden uit het verleden tegenoverstelt aan een andere uit de werkelijkheid en ze beide in
zich ronddraagt, en uit bij beurten, is wel het beste bewijs
dat de geloovige in hem maar een dichter is met een *andere
fantasie. Dit is dan ook het groote feit van onze nieuwere
beschaving : de natuur-indrukken en beelden worden niet
meer opgenomen in een geloofsverbeelding. Groote dichters,
van de grootste waren er, bij wie dit wel zoo was. Dante
zoo goed als Calderon, Vondel zoo goed als Milton namen
het natuurlijke leven in hun voorstelling van een bovennatuurlijk op. Of dit niet weer eens kan ? Alles is mogelijk.
Maar zeker is dat het heele voortschrijden van het bewustzijn
in de laatste twee eeuwen gestrekt heeft om den afstand te
vergrooten tusschen dat bovennatuurlijke en de natuur.
Ik zou Spinoza en Kant, Göthe en Shelley kunnen noemen
als dichters en wijsgeeren die het bovennatuurlijke in de
natuurlijke orde hebben ingevoegd, en niet omgekeerd. Maar
hier hoeft dat niet. Genoeg om te doen zien dat het geen
vreemd verschijnsel hoeft te heeten als bij Verlaine natuurlijk
en bovennatuurlijk gelijk-berechtigd zijn blijven staan. De
verschriktheid van oprechte vromen bewees het wel als
Chansons à Elle na de Liturgies Intimes verscheen, en de
naam die hem in fransche tijdschriften gegeven werd : L'AngeDémon. Zie ik zelf hem ook nog niet voor me, hoe hem,
aan éenzelfden maaltijd, de canailleuze scherts even raak van
de lippen ging, als devoot het zalvende priesterwoord?
J'étais naguère catholique
Et je le serais bien encor ..
Mais ce doute mélancholique !
En zoo krijgt dat »spel" ook nog wel een andere beteekenis
dan die van het besef dat alle uiting beeld en voorbijgaand
is. Het is de minder gelukkige, maar na het vorige zoo
verklaarbare, van nooit au sérieux te zijn nooit tenminste
voor lang. Of het de vloek van dat kruis is dat hangt boven
de ongelukkige tijden en met zijn twee armen raadselig naar
twee tegenovergestelde einden van de wereld wijst?
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Les extrêmes opinions
QU' hier encor nous pratiqua^ mes

Et qu'aujourd'hui nous renions
'Sont pourtant de nos pauvres a^mes
La vie et peut-être l'honneur,
La vie en fleurs, l'honneur en flammes.
Le Siècle et son train suborneur
Nous corrompent si vite ensuité
Qu'on n'en sait rien, par un bonheur.
On se blase, l'on se croit quitte
De tous devoirs et de tous droits.
C'est affreux d'oublier si vite
Ce que tu veux, ce que tu crois,
Pour quelle triste insouciance i
Ah ! Dieu, plutót sous Votre croix,
Satan, plutót, par ta science,
Les grandes erreurs de jadis
Ou l'ignorante confiance
Quand j'aspirals au Paradis.
Als hij het maar vergeten kon ! Maar is de kinderlijke,
weeke natuur die er dan overblijft ook niet juist dezelfde, als
die zóo zou heen en weer zwiepen in den geestes-storm van
onzen tijd?
'4 Nov. '94.
ALBERT VERWEY.

2.

PROZA.

De Gids. — Marcellus Enfants, Een Nagelaten
Bekentenis. — Pan Zola tot Maeterlinck (naar
aanleiding van »Lourdes" en »Alladine et Palomides").

Het is heel kurieus in het register en de inhoudsopgaven
-over den laatsten jaargang, die bij de December-aflevering
van het tijdschrift den Gids behooren, na te gaan hoe in
-dien jaargang de Nederlandsche Letterkunde wel vertegenwoordigd is. Men zal dan namelijk zien, dat de letterkunde
der »nieuwe richting", de letterkunde door het tijdschrift den
Nieuwen Gids ongeveer tien jaar lang voorgestaan, in den
beginne tegen den ouden Gids in, over den ouden Gids
'volkomen heeft gezegevierd.
Zij heeft dien namelijk geheel bezet, even als de troepen
van den vijand het de ingenomen stad doen. Van de vijf
Nederlandsche letterkundige werken in dien jaargang in de
»Letterkundige Kroniek" van het tijdschrift besproken, zijn
er vier, die tot de Nieuwe Gids-sfeer gerekend kunnen worden;
terwijl, en dit is wel het voornaamste, de door den Gids
:zelf aangeboden letterkunde door auteurs werd gegeven, die
behooren tot wat men de »nieuwe richting" noemt, op drie
of vier kleine bijdragen van de heeren C. van Nievelt, Emile
.Seipgens en Pol de Mont na.
De oude Gids is nu geworden het populaire bijvoegsel
van het Tijdschrift der »nieuwe richting" 1 ).
Acht of negen jaar. geleden werd in den Nieuwen Gids
den dood van den ouden voorspeld. Voor den niet oppervlakkigen beschouwer leeft de Nieuwe, de geest van den
-i) Dit is een vrij wel algemeen erkend feit. Door de groote nieuwsbladen
wordt het ook waargenomen. In de Nieuwe Rott. Crt. van 4 Nov. leest men
b. v..... »dat de oude Gids is gaan doen als de Nieuwe' enz.
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Nieuwen, thans zeer bloeyend, terwijl de Oude, door zijn
karakter-verandering, meer waarlijk dood is dan indien hij
had opgehouden te verschijnen.
Het is te voorzien dat met-ter-tijd de Heer Van Hall, de
eenige uit vroegere redaktie-groep overgebleven redakteur,
met den behaagzieken Van Hamel de eenige niet in de
nieuwere ideën groot-gebrachte literator der redaktie, zal
ophouden tot den Gids te behooren. In plaats van de
leuter-praatjes van dit geringe en volkomen onbeteekenende
liefhebbertje krijgen wij dan misschien verhandelingen over
Nederlandsche Letterkunde van den in elk geval aan Van Hall
zeer superieuren Byvanck 1 ).
Een ernstig, studieus boek, zoo zeer van goeden huize, is
»Een Nagelaten Bekentenis", door Marcellus Emants. Zonder
twijfel overtreft dit vèr al het vroegere proza-werk van dezen
uitmuntenden schrijver. Het waren voor mij uren van heuglijke lektuur, toen ik mocht merken hoe krachtig hier de
tweede-jeugd van een in-degelijk en gaaf talent in bloei staat.
Want hier hebben wij niet alleen gedegenheid en rijpheid,
maar te gelijk vernieuwing. Van het ook-de-uiterlijkheden-omhun-mooi-gezienheids-wil beschrijvende, het pikturale, is Emants
nu eens overgegaan tot het koele, auto-analytische, nevropsychologische.
Dit boek is zoo koud en zoo duidelijk onvermurwbaar
als een heldere kelder van ijs, het is een koele vaal-grijze hel,
onder, onder den warmen geluksgrond van het Leven. Het komt
niet tot wanhoop, want wanhoop is te levend, te belangrijk
voor den wanhopige zelf, houdt te veel voldoening weêr in..
i) De Heer Byvanck schijnt in der daad ook zijn best te doen om van den
Gids een flink populair Bijvoegsel te maken.
Maar in de laatste December-aflevering gaat dit verdienstelijke, alleen soms.
wat geaffekteerd-obskure, erudite polygraafje daarmee^ te ver.
Want zoo woordelijk en dadelijk naschrijven mag een Bijvoegsel niet doen
In de Nóvemberr- aflevering van dit Tijdschrift leest men, blz. 309 :n Thomas
van Aquino, als een Kathedraal van denkbeelden in ój á anb gebouwd
..". .
In de Décember- aflevering van den Gids, leest men, blz. 537:
.... uit de wenschen die hij (Thomas v. A.) heeft meêgevoeld .... bouwt hij
statig zijn SZZ1nma, de reuzenkathedraal der middeneeuwsche ideeënwereld.
..
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Maar juist om dat in dit boek hét Geluk zoo hoop- en
wanhopeloos, zoo koud en dood en zonder sier begraven ligt,
komen wij in de zwarte stilte er boven de nedergebogene
kooren te hooren, waarin het leven fluisterend klaagt er
om heen.
0, wij Hollanders, wat hebben wij mooi de nevelen gegeven,
die wij als sluyers van zeer teêre schemering zien zweven en
deinen om onze levens, zacht paarlemoer-grijs, en die onze
zinnen en gevoel doortrokken dat de uren onzer zielen bewogen als een lichtende en donkerende stemmingen-mist.
Thijs Maris, die de misten transfigureerde tot reëel-ideale
wolkengangen, waardoor hij inging tot diepere ziele-wezenlijkheden, los van de gewone natuur, scheidend het lichaam van
de ziel,
Aletrino, die het heele leven van eiken intiemen kamerdag
zag wazen en heen-bomen en voort-droeven met de nevelgestalten der menschen daarin, de bewegingen der groote
landsatmosfeer •door de zinnen heen drenkend de gemoedsgolvingen zoo dat die in zich koncentreerden en de ziel werden
van het wijd atmosferiesch leven daarbuiten, in woningen van matzilveren dooidamp, met maar een enkele maal
de roode gloeivonk van een zonneflits er door heen of de
zachte blijheid van een groen plekje maneschijn,
en Gorters Verzen ook, de edelsteen-klare, de sneeuw-witte,
bloem-roode, kool-zwarte en vuur-goudene, hij heeft ze als
kristallen droomen gevonden onder in den nevelslaap van
het zinnen-leven, waartoe hij zich moest buigen om den
helderen kern der wazige impressiën te ont-dekken.
Maar naast dat mooye leven in nevelen, leven door nevelen
héen, is in de schrifturen het scherpe, straf omlijnde, koelmassive gekomen, -- het een op enormen afstand van het
ander maar met de gemeenschappelijke negatieve eigenschap
van het nevelloze, hier, bij voorbeeld, het vast en staand
gekleurde van Prins' werk, laatste periode, alles zachtheftige afbeelding, bij het ontstaan nu al onvergankelijk in
zijn edele pracht van oud brokaat en ivoor, daar, bij
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voorbeeld, het spitse, ragachtige, niet op kleurigheid aange,legde, maar, als een wel-geslaagd geometriesch schema van
het tot een fysieke funktie herleide. ziele-leven, toegenegen aandacht waardig werk van psychologische konstateerders als Emants.
De steeds het lezershoofd naar zich toe trekkende belangrijkheid van Emants' verhandeling heeft tot wezenlijken grondslag dat zij is de trouwe en in onwankelbaar gelijk-moedigen
voort-gang geboekte diagnose van een zeker gemoedsleven,
dat, daar het zich in onze eeuw heeft voor-gedaan in een
groep van de verstandelijk en gevoelig fijnst bezielde menschen, de oorzaak is geweest van de disharmonie tusschen
Individu en Gemeenschap in de hoogste levens-sfeeren.
Het boek-geheel lijkt intusschen doortrokken met dí t misverstand : dat de mensch, die er zich zelf in ten toon stelt,
voort-durend te kennen geeft een mensch zonder eenige fijnere
ontwikkeling te zijn, en ook dáarom dus zonder eenige
.levens-voldoening terwijl hij juist door zijn vermogen van
..zich-bewust-making en zelf ziening bewijst hoe wèl een fijne
ontwikkeling en de' daaraan inhaerente levens-voldoening hem
-eigen zijn. Hij zóu alleen zoo ongelukkig zijn als hij voorgeeft te wezen als hij nauwlijks een vaag benul in plaats
van een volkomen helder besef van zijn toestand had. Het
is immers geheel onjuist, indien iemant, die een letterkundig
werk schrijft als dit, mededeelt niet het geringste »letter-kundige werk" te kunnen maken.
Daarentegen vermeerdert het strenge voorkomen, het zoo
fraai absoluut-niet-opzichtig-interessante van het verhaal juist
door het feit van het gewoon-menscheli*ke, niet artiesterige,
des verhalers.
Het is dus : de fantasie van een superieur mensch, fingeerend de, onbestaanbare, samen-stelling van een bekrompen
abnormale mèt de vermogens van zeldzaam zelf-inzicht en
zelf noteering. Het is de schitterende ster der zelf-bewustheid,
gestoken in een automaten-hoofd.
En voor de bewoners der hoogere levens-sfeeren, die ook
dit menschje in zich hebben, is het een heerlijke vernedering
zich in dezen hun ongewonen spiegel te zien, die van hen
alleen dit menschje weerkaatst.
-

,

,
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Het algemeen goede van dit boek is het fataal vergeefsch
pogen dezer Don-Quichottiesch magere ziel om zich in het
normale leven in te werken. Hij poogt en spartelt . en wendt
en glijdt om te komen in den »algemeenen levensstroom",
maar deze golft hem kalm en vroolijk voorbij, en zijn essen-tiëele struktuur zelf maakt voor hem het voortbewegen
onmogelijk en de stroom onbereikbaar.
Het verhaal verliest iets van de aanzienlijke echtheid van
zijn gang, waar de gewichtige bijfiguren van den gewezen
predikant » De Kantere" en van r Carolien" er worden binnengeleid. Maar ofschoon het beste deel het eerste is, waar de
(fiktieve) schrijver alleen over zich zelf spreekt en er andere
personen alleen in zijn herinnering verschijnen, blijft het boek
toch tot het _ einde toe superieur werk en is zelfs het geval'.
van het vermoorden zijner vrouw door den schrijver, ofschoon
niet alleen beredeneerd maar ook eenigszins beschreven, zoo
mooi winterig droog-koud gehouden, dat deze allerhevigste
daad van vijandschap tegen de Menschheid niet schokt tégen,
maar juist past in, het effen verslag van 't gewone dagleven..
In dit boek zijn, eigenlijk zonder dat 't 't zelf weet, de
vreeselijkste levensdiepten geraakt en ontbloot. De schrijver
is niet de Dichter zoo als Mallarmé zich dien voorstelde, in
afzondering, buiten de Menschheid, zijn eigen graf beeldhouwend, maar heeft, zoo maar stil voor zich heen, de oogen

naar den grond gericht en zonder eenig gebaar buiten 't
strikt voor 't werk noodige, met een geluid tusschen de
lippen dat minder nog dan neuriën was, dit diepe grafje
gravend, gaten gestooten tot de zwartste duisternissen van 't.
menschenleven.
En er is maar weinig herleiding toe noodig om den moord'
op de vrouw, die opperste voltrekking van het karakter des
moordenaars -en die hier is de Daad van vernieling derMenschheid, door dezen zich-bewuste en zich-analyseerende en
zich-dekomponeerende en die daarom niet met de Menschheid meê kon, geprojekteerd te zien als een reuzig
symbool in de schemering van dezen levenstijd, van de Zelf-Vernietiging, waarnaar een met de Reformatie begonnen zielelevens-beweging heen gaat en die, tusschen de vele vertak-
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kingen waarin hij uit- en dood-loopt, ook de dunne en fletse,
maar echt starre en taai waarachtige auto-psychografie heeft,
waartoe dit werk van Emants behoort.

Het is al bijna vier jaar geleden, dat ik schreef over den
Dood van het Naturalisme 1 ). Zoo als wel te verwachten was,
maar toch tot mijn spijt, is de Heer Zola voortgegaan met
jaarlijks een boek in zijn oude manier uit te geven, maar zeer
zeker hebben die met het geestelijk leven van onzen tijd niets
meer te maken.
In La Débâcle is nog een enkele bladzij bijna even goed
als de op één soort na beste boek-gedeelten van zijn middenperiode. Ik herinner mij vooral die plaats, in den slag bij
Sedan, waar de soldaten voorover op den grond liggen en
de kogels over hun lichamen gaan. Daarin was nog iets van
de oude glorie van het plein-air. Maar toch, het was alles
onfrisch en gaf nauwelijks meer dan 't pleizier dat een
ordinair panorama geeft. En »Le Docteur Pascal", neen maar,
dat heb ik eenvoudig abominabel gevonden ... .
Nu zijn er twee : voor-eerst dus zijn de laatste werken van
Zola al minder en minder geworden, ten tweede heb ik sedert
een jaar of vijf lang niet meer die volkomen overgave van
bewondering voor zijn beste werken, zooals ik die jaren geleden had.
Maar daarom heb ik er geen spijt van. Die weet dat de
bewondering dicht-bij de liefde is en de geleidster er heen,
en de liefde het betere-leven, zal de voldoening over. het
voormalig bezit eener bewondering al tijd behouden en al tijd
eene dankbaarheid jegens het vroeger bewonderde, hoe kil
nu ook in zijn alleenheid, buiten de schitter-kleuring van den
geestdrift, als een doode in het geheugen.
De ware levens-houding is in twee deelen te splitsen : het
stand-vastige en het veranderende. Beiden moeten te gelijk
leven en telkens tot een nieuwe samen-stemming komen. Die
alleen standvastig is, verdort, die alleen veranderend is, veri) Nieuwe Gids, i April 1891.
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waait. En van jeugd in zijn ouderdom kan alleen hij spreken,
die zijn eigen veranderingen met die van het leven om hem
heen gewaar wordt als de bevrediging van in zijn individueele wezenlijkheid vroeger reeds stamelende voorgevoelens.
Van Zola tot Maeterlinck is even min een sprong, over
duisteren chaos, als Maeterlinck eene reaktie tegen Zola is.
Van Zola tot Maeterlinck is eene ontwikkeling, al lijkt de
tweede ook even weinig op den eersten als de witte appelbloesem op den ruigen grauwen wortel van den boom.
En dit is het juist, dit behoort voor mij op 't oogenblik tot
het meest belang-rijke in de wereld : het resultaat van Maeterlincks werk in ons, in de essentie onzer impressie abstraheerend, zullen wij zien dat dit, dit meest eigenlijke van het werk
dus, gestegen is langs wegen, die aan den anderen kant uitkomen in het soort negentiende-eeuwsche observatie, dat in
werking was bij het ontstaan van romans als die van Zola.
Om den wille der lieve duidelijkheid dus : zonder indenking
overwogen, schijnt bij de felle tegenstelling tusschen »Pelléas
et Melisande" en »Au Bonheur des Dames", tusschen Ruysbroeck en » La bête humaine" elke verbinding een onmogelijkheid. En toch is de lijn ononderbroken uit het denkvoel-leven
van Stendhal-Balzac-Zola 1 ), uit de midden- i ge- eeuwsche waarneem-wijze voor uit -gaand naar Maeterlinck, en, eenmaal tot deze
hoogte gekomen, ombuigend en te-rug, over de eeuwen van
Protestantisme en Grieksch-Romeinsche Renaissance heen, zich
aan Ruysbroeck verbindend.
-

Dit is niet een lijn zoo als er tusschen alles wat bestaat wel
een te vinden is, want tusschen Voltaire en Maeterlinck bestaat zij zeer zeker niet.
Indien de hier bepleitte verwantschap niet bestond, zou ook
b. v, Couperus natuurlijk kom ik hier overigens in geener-

i) Zola is eigenlijk niet, in kern en fijnheid, de meest zuivere vertegenwoordiger van dit ige.eeuwsche denkvoelleven, maar ik noem hem om dat hij het
zwaarst en duidelijkst is en voor iedereen zichtbaar kolossaal er in heeft gewerkt.
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niet de man kunnen zijn van »Eline Vere"
lei vergelijking
en »Extaze" te gelijk.
De stadia dezer stijging,
dezer stijging van Stendhal-Balzac-Zola tot Maeterlinck en Ruysbroeck zijn : Observatie
Sensatie
— Extaze.
Impressie
De Sensatie is het centrale ontmoetings- en verbindingsstadium.
Klimmend en aktief is de gang tot aan de Sensatie, Bieis als het luchtpaleis, waarvan de vloeren door aarde- en het
dak door hemel-krachten is gebouwd. En van daar uit is.
de gang zwevend en passief in de wolken der Extaze.
De Sensatie verschilt voor het eerst in wezen van de Observatie. Zij kenmerkt zich door de verschuiving der wanden
en het verschieten der kleuren van het zintuigelijk waarneembare leven en voert experimenteel, positief en rnateriëel in.
het ándere-leven.
Daarom, om het experirenteele, positieve en inateriPele, is
de Sensatie het essentiëele van het leven van dezen tijd, omdat zij, over het pad, wáarop alleen wij negentiende-eeuwers:
mogen gaan, ons in de realiteit van het hoogere -leven voert,
dat ons zoo lang alleen eene verbeeldings-voorstelling had
geleken.
De Sensatie is het psycho-chemische bewijs van de realiteit
van het hoogere-leven.
En daarom heeft hij, die het eerst van Sensatie heeft gesproken, -- ach, zonder het te weten maar met hoop-bevende
stem de lichte gelukspoorten open-gezet voor de duistere_
menschheid dezer tijden.

,

December 1894.

L.

VAN DEYSSEL...

MAURICE BARRÈS : Du Sang, de la Volupté

et de la Mort. Paris 1894.

ITALJAANSCHE KUNST. i)

Zes eeuwen geleden bestond nog niets in Toskane van de
kleine wereld die er nu de musea bevolkt. Lucca, Pistoia,
gedaalde, niet gestorven steden, hebben hun vroegste voorzaten : die onbeholpen reliefs zijn het die tegen het midden
van de XIIde eeuw verschijnen aan portaal en op kansels van
de Romaansche kerken.
Bewonderenswaardig al van ernst en breedheid, die gebouwen, uitdrukking van een gevoel van maatschap, plaatsvan-vereeniging en trots tevens van al de burgers, ernstig
betrokken bij het welzijn van den staat. Welk machtig en
stellig karakter hadden ze, die kleine steden, zoo streng-gevat,
zoo dicht-vol van indruk, dat men waant ze te raken, ze te
vatten met de hand. Maar ik zoek er tevergeefs de uitdrukking van een wijze van worden-aangedaan. In die steden

al zoo sterk en die later zooveel menschen-typen aan de kunst
gaven, vindt men, in de Xlde eeuw nog, niet een enkel
individu.
En nochtans bevatten zij in aanleg al de meesterstukken.
van Toskane ; men bemerkt het, als men 's avonds, na een
daglange, aanraking, wandelend op hun oude muren, de indrukken van dien dag herdenkt.
De wallen rondloopen, dat is saambinden voor-goed den
kleinen bundel van gevoelsbeelden die een stad ons gegeven.
heeft; het is zijn onderzoek afsluiten door een blik op de
landstreek waar dat wereldje zich heeft gevormd. 't Is haar
i) In plaats van bespreking, geef ik hier een vertaling van het belangrijke
opstel: L'Evolution de l'individu. A. V.
32
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haar onbekende ontnemen, haar den gordel losknoopen. En
dan, door haar stem ook doet een stad zich verstaan, zich
liefhebben, en in April, om zes uur, kleeplen de klokken het
Ave. Daarna kan men niets doen dan heengaan, voor 't minst
met een zinnelijke dankbaarheid, indien ze niet heel ons wezen
wist vast te houden, zooals zulke streken waarvan de ziel ons
doordrongen blijft. Ik heb Lucca verlaten nadat ik niets van
haar had liefgehad dan haar wandelingen, haar omstreken,
waaraan zij niet, ten tijde dat ze zoo brandend van leven
was, een eigen uitdrukkings-wijze heeft ontleend.
De vlakte en de bergen van Toskane zijn nooit alledaagsch,
maar fijn en sterk, met een adel die u verovert, zooals door
zachtheid een jonge vrouw doet die heel niet wenschte dat
ze werd bemerkt.
Geen land waar de boomen, de hellingen, de dagen, zoo
zeer tweelingen zijn van het museum-volk. Wanen zou men
dat zij geschapen zijn in één oogenblik door dezelfde invloeden,
en indien ik erkennen moet dat de eene de andere is voorafgegaan, zal ik liefst erin toestemmen dat de natuur van Florence zich gevormd heeft naar de florentijnsche kunst.

De Viale dei Colli langs, in 't doorschijnende avonduur
dat de werkelijkheid verhemelt, heb ik hoog boven Florence
al de kunstgestalten zien drijven, die voorgingen aan de komst
van den schepper Michel Angelo. Nadat ik bij elken zonnestand de zachte en stemmige villa's van Toskane bezocht
had, bleef mij niets nieuws te leeren uit de beelden van de
vijf- en zestiende eeuw. Geen opvatting van t heelal in hen,
die mij niet, en met onontkoombare nauwkeurigheid, door dat
volkomene landschap was aangedaan, dat, door de Arno en
de Apennijnen, de stad en haar verspreide landhuizen saamgesteld, adel en teêrheid mengt dooreen.
Ja, de horizon van Florence geeft den toeschouwer de neernijgende nederigheid van een Giotto, de ernstige gestalten van
een Ghirlandajo, de juistheid, fijnheid en even-maat van een
Lorenzo di Credi. Rechts van het terras Michel-Angelo was
gisteravond een boomgaard van zilverige olijven, zoo droef,
zoo teêr, met die gebaartjes zonder luidruchtigheid van hun
r
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lenige twijgen. En geheel Botticelli was het met zijn Simonetta's bevalligheid. Wei van olijven, schuilhoek van schoonheid, van schoonheid ietwat kwansuis, ietwat breekbaar ook,
lichtelijk gewild, en die overladen wordt door géén sieraad.
Dit Toskane, voor 't overige, heeft, om zijn wezen-zelf bloot
te leggen, geen behoefte aan een gelukkig oogenblik. Een
Zondag, om I2 uur, terwijl de klaterende klank van de klokken
in de verhitte lucht saamsmolt met de trilling van den zonneschijn, zijn de bergen op den horizon van Florence klaar,
stellig en duidelijk als metaal, jonk en lenig van sappige en
groeikrachtige jeugd, — dermate dat het Bargello, waar de
jongelingen van de florentij nsche Renaissance ons ontroeren
door het stoere van hun brons en de siddering van hun jonkheid, ons als de verzameling zal voorkomen van de werkelijkheid-geworden jeugdkracht, die we onder de volle zon van
Toskane verspreid hebben gezien.

.

Deze dingen-gratie, deze vrijheid in de stelligste lijnen, geen
twijfel of de bewoners van dit schoone land, waren, sints de
XIIde eeuw, er gevoelig aan. Wat hun mankeerde, dat was
het zich bewustworden van de elementen van dit schoon.
Hun ontbrak een bemiddelaar tusschen hen en de natuur, die
hen opmerkzaam maakte op de wetten van het leven, op den
bouw van de lichamen, op de juiste perspektief, een meester,
in één woord, die hen in staat stelde het wezenlijke (al het
wezenlijke en niets dan het wezenlijke) te lichten uit de voelbare wereld, om het om te scheppen in een Ideaal.
Dien meester, zij vonden hem in het midden van de
XIIIde eeuw. Die grijsaard was het, die men aan 't Doophuis
te Pisa ziet, op een van de zijden van den beroemden kansel
van Nicolo Pisano. Niet gewaarschuwd zoudt gij hem voor
niets als een hoogepriester nemen in een Voorstelling in
den Tempel, een beeldwerk in relief, en niet beter of slechter
dan andere. Maar weet : deze grijsaard is de voorvader van
het heele Toskaansche museum-volk, ook de voorvader van
veel aandoeningen en veel daden, daardoor ook van veel
geluk en ongeluk die de menschheid bewogen sints de
Renaissance.
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Wat dan is tot een zoo vruchtbaren invloed zijn geheime
deugd geweest? Van dezen, langs wien wij, hem niet merkend
heenliepen, hadden de geschiedschrijvers van de kunst hem
ons niet aangeduid ? Is het de ijver in zijn ambt van hoogepriester, en in het ontvangen, in den tempel, van zijn god?
Is hij, welk dan ook, ontroerend getuigenis van de vroomheid
in de XIIIde eeuw? Volstrekt niet. Die hoogepriester bekommert zich heel niet om het godsdienstige tooneel waaraan.
hij deelneemt, hij meent niets er van, hij is niets dan een
figurant.
Een figurant ja, want steek het plein over, betreed het
Campo Santo, kijk daar in dien hoek, op die schoone zuil
van groen marmer, die antieke vaas daar, precies dienzelfden
grijsaard vindt ge er. Pisano ontleende hem er aan, om hem
toe te voegen aan zijn beelden van vroomheid. En wat doet
hij, wat doet op die fries, sints zooveel eeuwen, de grijsaard?
Hij neemt deel aan een bacchischen rei-dans. Hij volgt den
dikken fluitblazenden Silenus. De koorden van zijn sandalen
zijn losgegaan : die bukkende jonkman strikt ze vast. Hij
zelf houdt in de plooien van zijn mantel een jongetje tegen
zich aangedrukt. Waar gaan zij ? Ik denk aan de Milesische
Verhalen. Niemand die meenen zal dat een bacchant als deze
naar het doophuis van Pisa gaat ter stichting van de belijders
van den Christus. Het feit is dat zijn waarde in de schoonheid van zijn baard ligt en in de harmonische plooien van.
zijn kleeding. Zijn verdienste is, te leven. Vraag niet meer van hem : maar dat brengt hij aan het volkje van de musea:
het geheim van het leven geeft hij hun.
Begaafd met een levendig natuur-gevoel, maar onvermogend
te geraken tot dadelijke zierningen, hebben de Toskanen, zoo.
begeerig de beelden te verwerkelijken die hun land hun voorhield, zich eerst den vormen-adel, het uiterlijk van de antieke
kunst eigen gemaakt.
Het gevaar bestond dat die eerstgeschapen schepselen énkele
figuranten bleven, tot bestaan in staat, tot zich groepeeren
zelfs, maar zonder persoonlijkheid. Wacht maar, laat het ras.
zich bewust worden van de elementen van de menschelijke
schoonheid en de wetten van de kunst. Lang duurt het niet
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,eer het volk van de musea zich individualiseert. In minder
,dan een eeuw zal al die gratie, lenig en krachtig, die ons
smeekte haar te verwerklijken toen wij wandelden op de
wallen van Lucca en buiten Florence, zich belichamen. Zie
de XV de eeuw eens ! Het museum-volk is gereed. Al wat
Toskane in zich had van typen in aanleg, breekt uit in het
leven. Zij bedekken de muren van zijn kloosters, zijn kerken,
zijn paleizen. Zij bewegen zich, zij uiten zich, zij groepeeren
zich, zij bekoren ons zelfs.
Waar is het dat ze niets meer kunnen. Allereerst kwam
't er op aan voor hen, dat ze levensvatbaar waren, dat ze
bestonden. Van het heelal geven ze ons geen opvatting die
onze oogen niet al vergaard hebben toen ze gleden langs de
lijnen van den horizon van Toskane. Heel dit volkje van de
XV de eeuwsche musea heeft wel zeer behoefte dat een Vinci
hen begiftig met een innerlijk.
Ik weet dat het de mode is van ons tijdvak, ontroerende
kwaliteiten te vinden in deze eenvoudigen. Men kan altijd
leenen aan de zwakken en armen, maar deze, werkelijk, kunnen ons enkel geduld leeren, en hun goeden wil tot aannemen
aanbieden. Eerst bij da Vinci, Michel Angelo, Correggio krijgt
men iets beters te ademen dan de bloemen uit den schoonen
tuin van Toskane. Ga meê naar de kapel van de Medicis
wij zullen er de wezens van Michel Angelo zich een Heelal

zien scheppen ; niet alleen meer de elementen van schoonheid, door Toskane verspreid, verzamelen, maar een wereld
stellen boven de werklijkheid.

Zij hebben gelijk, zij allen, kalvers, ezels, jonge vrouwen,
knapen (in de Aanbidding van de Herders door Ghirlandajo)
met, door elkaar, aan eenzelfde drinkbak, eenzelfde aanbiddings-daad te komen doen. Eenzelfde aandoening vereent ze:
»Heer, geef ons heden ons dagelijksch brood", en ook, ongetwijfeld : de vreugde te blijven leven in dit schoone landschap.
Ziedaar hun ziel, de meest verheven bevatting van hun innerlijk
leven, en de ziel ook van het heele volkje der musea in de
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XIIIde en XIVde eeuw. Met ditzelfde gebed stemmen in de
brave lieden van Fra Angelico, de verfijnden van Botticelli,
de kleine Venus van Lorenzo di Credi, en tot de madonnaas
van Rafaël, die alleen de volmaaksten zijn van dat geslacht.
Maar hoezeer verschilt daarvan de taal die men hoort van
het volk van Michel Angelo, in de Capella Sixtina, in die
van de Medicis, een hooge illustratie deze van het grootste
zedelijk probleem.
Wie eerst onder die trotsche gewelven komt, gelooft in een
plaats van gepeins te zijn. Hij vergist zich. De plaats waar
der wereld het gepeins kwam, te Milaan is 't, in 't refectorium van Santa Maria della Grazie : het Avondmaal van da
Vinci. In zijn atmosfeer is 't, dat het inwendig leven zijn.
grootste intensiteit bereikt, en de menschegeest alle aanzichten
van de werkli kheid, tegelijk met de wetten ervan begrijpt.
Maar een andere wil krampt de schepselen van Michel Angelo.
en hun geheim is niet enkel dat ze nadenken.
Staken wij een oogenblik ons onderzoek. Elke stap van de
kunst, op dit tijdstip, is zoo vol van beteekenis, dat het groot
nut voor ons hebben zal, zeer scherp een verloop te zien,
dat aan onsterfelijke trekken waarneembaar is.
Soms al voor Vinci verschijnt hier en daar in 't museumvolk een lief leven, innig en vertrouwelijk. In dat doek van
Botticelli, Allegorie van de Lente, door de mode gemeen
gemaakt, een boomgaard met jonge dames, dansende onder
oranjes, is 't me onmogelijk me niet te voelen aangedaan
door die lieve vrouwe-schoonheid, die als een seizoen voorbij
gaat, en niet beter dan de vruchten van die hangende twijgen
zich zal weten te weigeren aan hartstochtelijke handen Zij
zelf hebben een droef besef er van : dat getuigen in hun
opgetogenheid hun bezorgde gezichtjes ; maar ten slotte is
dat iets dat in geestelijke hoedanigheid niet boven den indruk
gaat, die een zich rimpelend olijfje me geeft. Soms ook verschijnen bestrevingen naar afsluiting : dit of dat beeld van
Lippo Memmi, in 't begin van de XIVde eeuw, is al verkild
door het leven : het trekt zich terug, wendt zich af, met de
hand, met het hoofd, met de mond vooral, maar het is
speelschheid, niet nadenken : zij ondergaat wel gevoelens,
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ontroeringen, maar schikt ze niet. Dat — het verhevene
doet da Vinci eerst.
Dezen, hém kan men niet te veel bewonderen ; want tot
dien graad het begrip van de oorzaken steigerend, gaf hij een
zedelijke waarde aan den menschegeest. Ik heb dit al gezegd,
en ik weet dat sommige geesten van hooge beschaving mij
dankbaar zijn voor de aanduiding. De minste van de schep
selen die ons zijn toegekomen van da Vinci, kent de twee
zijden van het weefsel dat de Schepping is ; vandaar het
glimlachen van hun neergeslagen oogen, en die raadselachtige
kalmte daarbij. De glimlach, de kalmte, de raadselachtige
uitdrukking, wat natuurlijker bij hem die de voorstelling kent
van de wereld die de menschen zich saamstellen, en die,
andrerzijds, daarbij zich de wetten van het werktuiglijke heelal
bewust maakte, zoodat hij bij hun waren naam al die aandriften kan noemen, die onder de weidsche maatschappelijke
tooneelversiering bezielen, wat men eer, roem, gerechtigheid
noemt.
Door deze helderziendheid zijn, z'n Joconde al, de jonge
overwinnaars van zijn teekeningen, van hooge geestelijke
voortreffelijkheid, overwinnaars ja waarlijk. van de werklijkheid, van den leugen ; maar om den leugen te overwinnen
daar doet hij den laatsten stap voor : hij schept den Rechtvaardigen, dien Christus aan het Avondmaal, dien men het
best in de schets van het Brera bestudeert.
Het gebaar van zijn handen, zijn trekken, die, tot onze
gedurige beschaming, het droevigste der verwijten zijn, beduiden dat door alles te begrijpen, en door de onherstelbare
laagheid te onderscheiden die aan den oorsprong van al onze
gevoelens is, de wijze, hij die weet, alles vergeeft. Dat is
het opperste woord van een volkomen kennis en een bepeinzing van de werklijkheid, dat berusting luidt.
Berusten 1 Daar is de grens van dien verhevenen, da Vinci.
Maar Michel Angelo, door een brusken opsprong, draagt ons
ver daarover ; en hij, nadat de voorlooper de werklijkheid
ontmaskerd had, maar zich bepaalde tot haar te begrijpen
zonder iets voor haar in de plaats te stellen, hij werpt in dit
bestaan nog overwinnender schepselen, want zij beloven, in
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plaats van deze, een andere werklijkheid, overeenkomstig
eindelijk aan hun eigen . natuur te openbaren, en die daardoor
niet langer leugen, maar- waarheid zal zijn.
Zichzelf een Heelal scheppen ! Ziedaar het groote woord,
de te betuttelen formule, maar die èn de kapel der Medicis,
èn de Sixtina, die den heelen Michel Angelo onthoudt.
Bedenkt wel : deze eenzame is niet een hoofsch hofman op
de wijze van Leonardo, die, benieuwd naar de natuurwetten,
zich aanpast aan dit leven, door den spot-geest, de minachting,
de deernis en ook een edele vergevensgezindheid. Met zijn
fellen mond, zijn figuur van onverschilligen werkman, niet
gevend om de meening van anderen, voorziet men van den
aanvang dat niet deze zijn wil maar den heelal-wil plooien zal,
maar eischen dat het heelal zich plooit naar hem. Maar treedt
in waar zijn volk leeft : de kapel van de Medicis, de Capella
Sixtina, de San Pietro in Vincoli, waar zijn Mozes troont.
De atmosfeer die zulke wezens om zich heen scheppen, is
alleen leefbaar voor hen. Die athleten-spieren aanziend voel
ik dat hier niet van meditatie sprake is, want de mensch die
de natuur begrijpen wil mag zwak zijn als een riet. Maar
hier is het oord van de vreeselijkste inspanning. Niet van
sommige werken naar de wijze van Hercules ; we zijn eer in
het geslacht van Prometheus. Deze schepsels hier slaan zichzelf los, ontrukken zichzelf aan hun marmer-blok. Zoo het ons
eerst scheen dat ze nadachten, zoo ze werkelijk verzonken in
zichzelven zijn, 't is om te onderscheiden in hun geweten de
wezens die er zich donker gevormd hebben, en om zich
daarnaar te verwerklijken. Zij willen worden. De plicht dien
ze zich hebben opgeleid, is zich ondanks alles naar hun noodlot
te regelen. »Elk houw' zijn eigen standbeeld" zeiden de
Alexandrijnen al.
Maar de houwer te zijn van zijn eigen standbeeld, om
gewetenlijk te verwerklijken de wijzigingen, waartoe een onbewuste arbeid in den loop van eeuwen het geslacht verheffen
kon ; om in het heden te stellen alle mooglijkheden die in ons
murmelen ; welk een vreeslijke inspanning. Michel Angelo,
kort voor zijn sterven, schreef dat woord, te veelvuldig in
het testament van hen zelfs die zich aan de hoogste ziels-
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beschaving toewijdden : Ik ellendige, die aan de vergane jaren
denkende, niet één dag hervind onder alle, een enkele die
mijn eigen was. Dit afschuwelijk besef van, ondanks zooveel
pogingen om zijn ideaal te evenaren en waarlijk zichzelf te
zijn, niet te hebben kunnen ontsnappen aan al wat er laags
is in de menscheziel, ziedaar wat zooveel droefheid, zooveel
bitterheid in de daden en droomen van zijn helden mengt. Zijn
slaven, zijn mannen en vrouwen van de Tomben der Medicis,
zijn Mozes, zijn Maagden, zij voelen zich onmachtig zich te
ontrukken aan het ruwe marmer, waarin menigeen van hen
dan ook letterlijk nog halfgeboren blijft. Zijn Sibyllen, zijn
Profeten zijn zoo tragisch van droefheid, van koorts, omdat
.zij in de toekomst omstandigheden opmerken waarin zij zelf
schooner, gelukkiger zouden geweest zijn, doch tevens onderscheiden dat het hun noodlot zijn zal de grens niet te bereiken
in wien Michel
van dat eeuwige worden. Als die Mozes
Angelo een zoo krachtig symbool zag van de Natuur die haar
wetten in de hand houdt — zullen ze niet ingaan in het
heelal van hun voorkennis, en waar hun reuzen-energie naar
streeft.
Alleen van den top van de Metaphysica kan men een blik
werpen van die kracht en die droefheid. Michel Angelo is
een van de geesten die in de orde van de bespiegeling helden.

.

,

geesten kunnen worden genoemd. Met de Alexandrijnen, en

,le Duitschers van het begin van deze eeuw, heeft hij begrepen het Ik, Meester van de wereld.
Wij veronachtzamen, is het niet ? de legende, volgens welke
-de vrouw (de Nacht genoemd) op het graf van Lorenzo di
Medici de smart zou uitdrukken, aan Michel Angelo veroorzaakt
door de overweldiging van Florence. Het gemeen heeft er
lust in de bedoeling van een werk te beperken, haar te herleiden tot een anekdote. De dag toen die groote geest op
het voetstuk het vermaarde sonnet i) schreef: »Stoor niet
mijn slaap", bediende hij zeer zeker zich van zijn werk om
zijn gevoelens van burger te uiten, maar toen hij het schiep
i) Het was een kwatrijn, beginnende : Grato m'è'l sonno, en ik vind nergens
A. V.
,lat hij het op het voetstuk schreef.
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was het enkel om een macht van lijden en een ontgoocheling
te beteekenen, waarvan even zeker de oorzaak geen voorbijgaande omstandigheid, maar het wezen van zijn geest zelf
was, en, om alles te zeggen : de menschengeest die zich stiet
tegen zóoveel tegenstrijdigheid.
Als een werk van deze gevoeldheid een verklaring noodig
had, zou men ze aan de verzameling van zijn gedichten zelve
moeten vragen, aan de lyrische geschiedenis van zijn liefde
voor Vittoria Colonna. Als hij die strofen, zoo zwaar van
zin schrijft : Een schoonheid hier beneden gezien door doordringende oogen gelijkt meer dan eenige andere zaak aan
die geheimzinnige bron waar wij allen uit voortkomen, -drukt hij met de spreekwijze van Dante een conceptie uit
die de moderne evolutionnisten aldus zouden vertalen : het
schepsel, als de soort, ontwikkelt zich in den geest van zijn
behoeften, dat wil zeggen dat de begeerte schept ; maar het
oogenblik waarop het menschelijk wezen in al zijn deelen het
meest ontsteld van begeerte is, is in de volmaakte liefde;
volgt dat niets zoozeer als de betrekking geschapen tusschen
den mensch en de schoonheid, gelijkt op de scheppingsmacht.
De redeneer-wijzen en de manier om de ideeën te verbinden,
veranderen met elke generatie. De grootste metaphysische,
die van Plato, van Dante, van Hegel en van Fichte, en alle
systemen ter wereld, zijn slechts dichterlijke beelden om
uiterlijk en logisch te maken aandoeningen in zichzelf diep
en donker. Men moet zich niet bezwaren over verschillen
in het woordenboek; daaronder is het altijd hetzelfde koken
van den mensch die God wil zijn. Michel Angelo heeft het.
doen zien, onmiddelijk en zonder tusschenkomst van leeringen
die hun aandoende kracht spoedig kwijtgaan; hij heeft voor
ons opgesteld een menschheid die zich ontrukken wil aan
het marmer, zich verpersoonlijken in schoonheid.
De Kapel van de Medicis, de Capella Sixtina, zijn bewaarbekkens van daadkracht, vermoedelijk onsterfelijk. Tal van
wijsbegeerten, onderwijzend hetzelfde individualisme, zullen
onverstaanbaar geworden zijn, als men hier zich nog zal
komen overtuigen dat de eenige nobele taak is, door een_.
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voortdurende inspanning, zichzelf te scheppen, tot in de plaats
stellens toe voor de overeengekomen werklijkheid, d. i. voor
die, die het gros van de menschen heeft aangenomen, van
zijn eigen conceptie van de wereld, in éen woord, tot herscheppens toe van het Heelal.
... Maar, opgeheven tot die hoogte, zal de mensch zich
daar kunnen handhaven? Dat zullen wij zien aan de schilders
van de XVIde en XVIIde eeuw.

Zeer zeldzaam zijn de menschen die, als Michel Angelo.
hun heele leven zich kunnen handhaven in een heldenstaat.
Dien grooten man gelukte het zijn eigen ideaal in de plaats
te stellen van de werklijkheid; hij schiep een heelal voor zijn
gebruik, en nochtans erkent hij dat na zijn geestdriften hem
overblijft : een ik weet niet wat voor snijdends dat maakt dat
hij schreit. Indien hij die trieste perioden van instorting kende,
wat zal het zijn voor die middelbare geesten die op zijn voorbeeld zich willen verheffen tot zijn dronkenschap van ziel.
Zeldzame oogenblikken slechts zullen zij er in slagen de bedwelming van de voortbrenging te smaken : het is de kus,
vurig maar onvruchtbaar, gewisseld tusschen Leda en de Zwaan.
Men kent die groep, uitgevoerd naar Michel Angelo, door
een van zijn leerlingen : Ammanito. Wat vol van zin vind ik
hem, voor de kennis van de ziel. Ziedaar Leda, de dochter
van Griekenland en Rome, de Renaissance, het ras dat de
wereld het type geeft van schoonheid. Zij ontvangt den geheimzinnigen vogel, den onbekenden Minnaar, ridder Lohengrin.
Hij is de zwaan van de groote vloeden van het Noorden, en.
onder zijn sidderende vleugels onthoudt hij de geheimen die
zweven op de meren in schaduw van de vochtige wouden.
Slang, vogel en visch, tegelijk afstootend en majestatisch, is
de Zwaan zoo samengesteld als de Natuur. Hij brengt der
latijnsche de germaansche droomerij, de bevatting van het
heelal, de pantheïstische aandrift. Maar die deugden — in
een kus die verrast brengen Leda en de Zwaan-Verwinnaar-
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ze elkander nader, voor één oogenblik. Vurige, maar te
vluchtige, te vernuftige kus.
Het feit is dat Ammanito den zielstoestand wou aanduiden
dien hij zoo wel kende, van hen die, niet boven het gewone
geboren, nochtans beproeven meer te kennen dan de realiteit.
Stout symbolisme, en dat wij in gedachten houden voor de
schilders van Bologna.
Op het eind van de XVIde eeuw stelt het volkje van de
musea zich geen uiterlijk model meer voor ; het ontleent zijn
leven aan de ziel zelf van den artiest. Van da Vinci heeft
het 't nadenken gekregen, van Correggio, van Sodoma, de
gratie en de droevige zinnelijkheid ; maar van Michel Angelo
.het voorbeeld van een heldenleven ; en dat is het voortaan
wat het zich inspant te bereiken, met volkomen bewustheid,
al zijn langzaam verworven vermogens gebruikende om zich
op te heffen tot de hevigste verrukkingen. Zij die de heldenziel niet hebben van een Michel Angelo stellen zich voor 't
minst zulke .omstandigheden samen als noodig zijn, opdat zij
voor enkele oogenblikken de verrukkingen kennen van een
hooger leven. Leda, roepende om de Zwaan.
.

Juist op dit tijdstip is het dat de eeuw zich een methode

uitdenkt om in de hoogere wereld van het mysticisme hen
intevoeren die, begeerig erin door te dringen, de kracht missen
van de Theresas, de Loyolas, de Catherina's van Siena, die
hun bedwelmende vizioenen schiepen uit zichzelf. Men kent
de Exercitia Spiritualia die voor korte oogenblikken de midmelmatigen heffen tot den helden-staat. Deze extaze wijzigt
niet de natuurlijke hoedanigheid van de wezens, maar onttrekt
ze alleen voor het oogenblik aan de omringende werklijkheid.
:Evenzoo de schilders van Bologna. Aan hun scheppingen
niet het hoogere en goddelijke leven kunnende geven, waar
Michel Angelo over beschikte, plaatsen zij hen voor 't minst
-in zulke omstandigheden dat hun vermogens er geraken tot
hun volle intensiteit.
.

De kunst zocht stelselmatig welke uiterste situaties zij kon
-saamstellen om wezens te brengen in een toestand verheven
boven het alledaagsche. De schilderkunst, de beeldhouwkunst
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werden de voorstelling van personen met gegeven karaktersin een zeldzame katastroof.
Een reeks van gevallen van hartstocht, geschikt met een.
merkwaardige zielkundige wetenschap, ziedaar wat men ziet
in de Italiaansche musea van de XVIIde eeuw. Door het
pathetische en de analyse is het de XIXde eeuwsche roman
reeds, maar met het streven naar schoonheid bovendien.
Men wenscht niet dat ik . werken beschrijf waarvan overal .
gravures zijn, en die woorden toch niet kunnen weergeven.
Men kent te Milaan den beroemden Guerchino : Hagar door
Abram verjaagd. Het is Sara, het is een wettige vrouw die
met schande haar mededingster verjagen laat, een wanhopige
bijzit, maar die vrouwelijke trots ondersteunt. Let eens op
Sara's voldane en verholen boosaardigheid 1 Te Bologna, van
Dominiquino : de marteldood van den heiligen Petrus ; welk
een uitnemende verduidelijking van zooveel helden die het
waren ondanks zichzelf. Engelen dragen palmtakken neer tot
den martelaar, maar neergeveld door zijn moordenaar is hij,
ontzettend benauwd, en wat zou hij graag wegloopen.
Men verwijt dien algemeen-gesmaden schilders dat bij hen
de Moeder de lustelooze oppaster van 't Kind wordt, zoo
uit de hoogte soms, dat de musiceerende cherubijnen en de
andere bedeesde engeltjes haar bevelen slechts ontvangen met

een gepaste dienstvaardigheid. Maar bedenkt toch, bid ik u,
dat de kunstenaar ons een groote dame wou toonen die moest
vermaakt worden. Dit hier 'zijn zedeschilderingen en in waarheid van een uitmuntende zielkunde. De liefde voornamelijk
is zeer geanalyseerd in al haar schakeeringen. Daarvan spre-kende zeggen de kunstkenners van ontheiliging en teekenen
onthutst aan dat de engelen rondom de Maagd soms zoo ver
gaan dat ze geilheid uitdrukken. Maar, in de idee van den
schilder zijn zij pages, en denkt eens aan Cherubino bij de
Markiezin.
Als schilders van den teederen hartstocht zijn deze door
de mode gesmade kunstenaars dikwijls verrukkelijk, met name
in de innige weergave van den wellust. Het pathetische versterkt er zich door pathologische waarheid. Zie in S. M. Bella.
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Vittoria te Rome het beroemde standbeeld van de heilige
Theresa, "van Bernino. Het is een groote dame in een liefdesbezwijming. De schilder plaatst zijn personen in een handeling,
waarin zij juist dat kunnen leveren wat wij wenschen (wat de
XVIIde, de XVIIIde eeuw en Stendhal en Balzac wenschten)
aan verwarring, aan zwakheid om ontroerd en geleerd te
worden.
Die Maagden, die heiligen, die martelaars, het zijn hoflieden.
Verwondert u dus niet, indien ze de bevalligheden van hun
lichaam, van hun geest weten voor te doen, en zich stellen
in omstandigheden die hun het gunstigst zijn. En dat moest
wel dat men toen hoflieden schilderde, om dezelfde reden,
waarom onze moralisten, onze analisten ons het veelvuldigst
vrouwen uit de wereld voorvoeren : zekere levensgemakken
zijn noodig voor de verfijning van de teedere hartstochten.
En aan de zenuwzwakken die geschokt willen worden en
die zich heden ten dage met misdaden en gerechtszittingen
tevreê stellen, gaven de schilders die verschrikkelijke voorstellingen van martelaars, die gij weet.
Met welk recht legt gij nadruk, op een tegenspraak tusschen
de gewijde tooneelen die als pretext dienen voor die zielkun-

dige dramaas, en den natuurlijken geest die hun wezen is,
gij die aanneemt dat al de primitieven en Raphaël ons voor
Maagden brave Toskaansche meisjes gaven?
Wat mij betreft, overtuigd dat het verhevenst moment de
groep is van da Vinci, Correggio, Sodoma, beheerscht door
Michel Angelo, aarzel ik nooit voor 't minst om boven de
primitieven en boven de schilders van de eerste helft van de
XVde eeuw zelfs, aan Guido, Dominiquino, Guerchino, de
Carracchios en hun mededingers de voorkeur te geven, die
zoo krachtige en overvloedige analysen van den hartstocht
hebben gemaakt.
Ik begrijp dat de oudheidkundigen zich verheugen te kunnen
opklimmen tot een Giotto, een Pisano, een Duccio. Ik verklaar mij hoe de dichters, verliefd op oude vormen, en ter
wille van lief-lijkende tengerheid de gevoelens in zich afschimmend, zich verheugen over dier kleine lieden armoede en
armzieligheid. Maar hij, die alleen uit zichzelf oordeelt, die
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zich noch naar de mode plooit noch naar haar schoolvooroordeelen ten gunste van de soberheid en die minnaar is
van de menscheziel in haar overvloedige verscheidenheid,
zal bij de goede exemplaren van het XVIIde eeuwsche museumvolk wezens herkennen, die hun aandrift ontvingen niet van
de uiterlijke maar van hun innerlijke wereld, en die zich
saamstellen niet naar modellen of antieke beeldwerken, maar
naar de bewegingen van hun ziel die ze helder zien.
En dat nu is, tot op dit moment van de menschelijke
evolutie, de verste grens van de ontwikkeling van het individu.
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OVER LOUIS COUPERUS
DOOR

L. VAN DEYSSEL.

(Eline Vere. Noodlot.) Een illuzie. Extaze. Majesteit. Reis-imj5ressies.
Quant à la nature et au mode 'de cette union, je ne
saurais les faire comprendre.

Bouix. 2'uvres de Sle. Thérèse, I,

214.

Je dirai donc que la Divinité est comme un diamant
d' une transparence souverainement limpide et beaucoup
plus grand que le monde... .
IBID.,

6o8.

En effet on peut aimer selon l'esprit ou selon la
chair....
.... l'amour spirituel exclut 1'amour charnel....
DE PONLEVOY, Contemj5latio ad amoremn.

Naar mijne meening is het werk »Extaze" zeer superieur
aan de vorige werken van den Heer Couperus, »Eline Vere"
en »Noodlot". Telkens wendt en wendt zich zijne konceptie
en schriftuur en nooit kan men zeggen wat er den volgenden
keer komen zal. Want wat ook na » Noodlot", dat minder goed
was dan »Eline Vere", te verwachten ware, zéker niet, dat
de schrijver van de Observatie met éen ruk tot de Sensatie
stijgen en van charmant zou worden subliem.
In » Noodlot" waren hog wel eenige goede deelen, vooral het
onbewust, gedwongen tooneelspelen, de dubbelzieligheid van
» Bertie", zijn kunstmatige aanwending der werkelijk in hem zijnde
wanhoop om het doel te bereiken van »Frank" verdacht te
maken bij »Eve". Maar toch was dit niet anders dan, min of
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meer fijne, psychologische observatie. Het geheele werk was,
verder, tamelijk zwak van voelen en schrijven, zuiver naturalistiesch van algemeen plan, meer verwant zelfs aan het NoorschRussische dan aan het Fransche, dat zekere mysterieus-fatalistische er in is een zeer inferieur literair motief, want het
was er niet sensitief maar als een rhetorische dekoratie. Het
werk minderde, minderde op vele plaatsen tot een geschiedenisroman, een intrigeroman, natuurlijk wel niet in de ergste
beteekenis, maar toch was het vol eenigszins oppervlakkige
observatie en lagere psychologie, slap in zijn dialogen, min
door de behagelijke wereldschheid zijner on-eenheid-van-plaats.
Het had nergens de lentegeurige zien-frischheid van het Haagsche
gedeelte van »Eline Vere" en kwam in krizis-momenten, bij
name den moord van Frank op Bertie, in 't geheel niet tot
de hoogte dier machtige bladzijden van Elines afscheidsbrief
nacht. Daar, in die nachtstilte van Eline, gebeurde de aanraking
van den lezer met de, zwaar-leêge, Fataliteit, om dat de auteur
de aanwezigheid dier Fataliteit niet beschreef maar het gevoel
er van ongemerkt verwekte; in » Noodlot" heeft die aanraking
niet plaats om dat, in den vorm van een fantasietje van
Eve, die op zekeren dag in Noorwegen een donkere lucht
heeft gezien en meende, dat dit voor haar onheil beduidde,
en die nu en dan de zonderlinge gewaarwording heeft van een
niet-bestaand onweêr te hooren de Fataliteit als een dor spooksel van onwezenlijkheid voor den lezer heen schemerdanst.
Maar nu dan is, in een lichtende vaart, van » Noodlot" op, ver
boven =»Eline Vere" heen, de schrijver gestegen tot »Extaze".
Ik vond eerst naar dat » Extaze" een mij in de fysiologieschsensitieve beteekenis sympathetiesch boek, in een algemeentijdschrift heeft gestaan, door alle menschen kan gelezen worden en door velen wordt mooi gevonden. Maar nu niet meer;
neen, ik vind het nu uitmuntend, dat zeer velen het gelezen hebben en velen het mooi noemen. Ik vind het nu uitmuntend
en het vermeerdert mijn groot genoegen, om dat die allen er
toch zoo goed als niets van begrijpen. Het is bepaald een
qualiteit van »Extaze", dat oningewijden het lezen kunnen
zonder er zelfs iets vreemds in te ontmoeten, meenen kunnen,
dat gewoon-hollandsche boek heelemaal goed verstaan en be-
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grepen te hebben, het kunnen bewonderen, en toch eigenlijk zijn wezen als blinden hebben gezien en als dooven gehoord. Zoo verschaft de » Schuttersmaaltijd" een verukkelijk
mijmeruurtje aan een gulzigen restauratie-abonné.
Dit éene pleizier van snij in »Extaze" werd wel op zijn
sterkst, toen ik er een stukje over las van eene derde-rangsambacht-schrijfster, vertegenwoordigster der oude burgerlijkidealistische romanschrijverij, die partij koos voor »Extaze"
tegen een recensent wien het minder goed bevallen was. Dit
was een top, bijna een overdrijving, en voor mij een overhoopt
krachtig vermaak : eene van het Oud-Idealisme de teedere
dupe van een Sensitivist, een truffel, door een drop-lief hebster
een heerlijk stukje drop geprezen.
Ieder werkt in een bepaalde visie, komponeert in zekeren
stijl, schrijft naar eene methode, behoort tot een school. De
namen der scholen van vroeger zijn meest ontstaan lang na
den dood dier scholen en gemaakt door de Kritiek, die de
school, dat is de groep kunstenaars en kunstwerken, die tot
éen algemeene soort behooren, waarnam als een duidelijk afgeperkt stuk verleden, stuk Historie. Schrijvers van vroeger
zouden allicht zelf niet beweerd hebben tot eene school te
behooren, en dat ten eerste wijl zij de Geschiedenis niet zoo
kenden als wij dat doen en de hoogste menschheidsuitingen
niet zoo rubriceerden , ten tweede wijl zij, onzen graad van
bewustheid niet bereikt hebbende, toch dat stelsel van rubriceering niet op het toen tegenwoordige hadden kunnen toepassen. Nu ontstaat een schoolnaam bijna al voor dat de
werken er zijn die hij heeft aan te duiden. De dommen bespotten dat, maar eenigen der verstandigen zien er een prachtige meederheid in. Want schoolnaam bewijst bewustheid of
streven-naar-bewustheid bij het werk en hoe meer bewust
het werk ons is, dat is : hoe meer wij ons van het werk
kunnen losmaken en het buiten ons, op zich zelf, objektief
waarnemen, hoe minder moeilijk het wordt fijner, beter soort
werk te geven dan het door ons zoo goed overziene vorige.
In het telkens van methode veranderen vind ik een wijze
van trachten naar volmaaktheid, zoo buitengewoon goed als
geen tijd met den onzen gemeen heeft.
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»Eline Vere" en »Noodlot", hoe zeer ook verschilllend in
bizonderheden, behooren in 't algemeen tot éen soort, » Extaze"
tot een andere. De Heer Couperus is met zulk een overweldigende duidelijkheid en volledigheid van methode veranderd, dat de minst verstandigen dát toch hebben gemerkt.
De Heer Couperus, zonder blijk te geven de » Impressie" te
hebben aangedaan, is gekomen tot : de »Sensatie". Eens
Dp- een-goeden-dag moet hij een psychische (nerveus-cerebrale)
beweging in zich hebben waargenomen, zoo fijn als hij tot
dan toe niet had gekend. Dat moet een enorme dag voor
hem zijn geweest. Het is mij soms of hij eenigszins dat moment
:n zijn eigen leven beschrijft, in »Extaze", daar, waar hij
le eerste Sensatie van »Cecile" aanteekent '). Men heeft
maar te vergelijken b. v. deze bladzijde met blz. 81 van
>> Noodlot", waar een vage poging wordt gedaan om zekere bizonlere gemoeds-ondervinding van »Eve" te beschrijven, om dáar
alles dof en onontdekt te vinden en in »Extaze" de floersen
weggeschoven van de goudbrandbloei van het innigst ziele.even en het vermoedde : bedwelmende werkelijkheid geworden.
De Heer Couperus kan voor mijn part ophoepelen, met
len Heer Couperus heb ik helemaal niets te maken. Ik
)edoel hiermeê maar, dat wat ik nu zeggen ga volstrekt niet
ets als een openbaar voorstel van mij aan den Heer Couperus
s om sympathie met mij te sluiten. Het is alleen een fanasietj e, waarmeê ik mij amuseer, uitsluitend voor eigen-gebruik.
,n wel: ik voel mij met en jegens dat boek »Extaze", openlijk
:r meê samen zijnde, zoo als »Cecile" en »Quaerts" zich voelden
.an dat diner, waar zij vrijelijk over de zonderlingste dingen
:onden spreken en verstaan worden door hun buren, zonder
lat iemant begreep wat hun gesprek eigenlijk beduidde.
Wat is »Extaze", wat vind ik nu van »Extaze" ? Eerst het
00rnaamste. Het voornaamste is, dat de Heer Couperus
iewezen heeft het verschijnsel Sensatie experimenteel te
•ebben leeren kennen, dat der »Sensatie" en dat der sensiti,

I)

Blz. 15-16.

5
vistische »Extaze". Om dat deze tot de aller-fijnste, aller-hoogste
in de menschheid van nu gebeurende behooren, is dit èn
om Holland èn om den Heer Couperus het voornaamste
te achten. Deze toch zijn de wegen, waar langs veel van
het hoogste geestelijke in de toekomst gaan zal.
Nu : de totaal-impressie. Ofschoon ik veel voel van wat
eenigen mijner vrienden er tégen hebben, zie ik toch voor
alles het boek-geheel als zeer mooi. Ik kan niet anders
zeggen : voor alles raakt het mij met een, zoo geheel aan mij
weggegeven, genereus-in-éens toegezwaaide, rijke geur van
sympathie, en dan, dan met een doordringende verheuging.
Mijn impressie houdt »Extaze" in zich gevangen tusschen
glas-gouden opgaande lijnen. Op van het hoofd van den pianospeler, aan het begin, van het hoofd met de verwarde haren
en de oogen vol weg-zijn-in-muziek, neêr aan het eind, bij het
bezoek van den pianospeler, die komt beteekenen het eind
van het Geheel, het Afscheid der in samenheid Opgenomengeweest-zijnden. Het is schoon van Geheel-heid, zoo hoog-goed
het samen-brengen der Twee, door de muziekziel van dien
derden. In dien eersten avond, in en als door dat geluid van
melodie, staat stil het tijdelijke en uiterlijk-werkelijke en begint
in die eene de gang in het Hoogere-Leven.
Daar begint het, het langzaam naderen naar het Oneindige
Leven, dat is : het leven zonder ruimte en zonder duur, onttogen aan de aandoenbaarheid door in lagere zintuigen-werking waarneembare verschijnselen.
Maar dáar is het nog maar een eerste aanduiding, een
huivering ritselend door de dunne schermen der gewone werkelijkheid, die verschieten van kleur in den schaduw-wind
der komende heerlijkheid, die ze te niet zal waayen.
In dien tweeden avond gaat het verder. » Perspectieven gaan
open ... van licht heldere oneindigheid, vèr zilver licht ..."
0 dan, dan is het er nu al, het ís er al. Dit is het eerste
kimgelicht, nu het Dag wordt in de Ziel. Het eerste ontbottend
kiempje van de lichtbloem van binnen, die al gaauw de geheele,
toch zoo schoon geschenen hebbende uiterlijke werkelijkheid

en
zal overgroeyen en tot nacht maken onder haar schittering
In den dérden avond begint met vreemde zoetheid het
naderen van de eene ziel tot de andere, door de woorden
hunner lichaamsmonden, die zijn als edelsteenen wonderkelken,
waaruit, heel zacht, de eerste klanken geuren, de eerste teêre
melodie der stil samenklinkende zielen.
Dit is zoo teer, zoo teêr. Dit wordt ontwijd misschien door de
feitelijkheid van het woord alleen al. Kon ik hierover fluisterend schrijven, kon ik hierover-schrijven in fluisterende muziek.
Na den dérden avond de vrouw, zich nu bewust van de
in haar geboren liefde:
»Mysterie ! het was in eens, daar op die trap, voor haar
opengestraald in hare ziel, als een groote bloem van licht,
mystieke roos met glanzende bladen, die zij nu, in eens, in
het gouden hart zag
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dat was het Licht, brekende uit de Duisternis, dat was de
hemel, ontsloten boven de aarde ! En dat bestond, dat was
realiteit en geen sprookje 1 Want dat was geheel en al in haar;
eene plotseling onloochenbare, bliksemsnel uitgeschoten, Waarheid, een Feit van Voelen, zoo reëel in zin etherische lichaamloosheid, dat het haar toescheen, of zij, voor dit oogenblik,
nooit had geweten, had gedacht, had gevoeld . . .
.

.

•,,

1/

Nu zal de herboren ziel hare reis doen door de onstoflijke
gouden landschappen naar het Doel. De twee zielen zullen
reizen en rijzen tot het Doel hunner Vereeniging, door ongekende streeken van heerlijkheid, langs horizonten van telkens
andere verrukkings-vondsten.
In wonderlijk diepe sublimiteit zijn nu de bewegingen van
het heilige geilen der twee zielen. Hoe hij haar hoogstelt en
zij zich laag, hoe hij zich laagt stelt en zij hem hoog, hoe
zij zich hoog stelt in schijn op dat zijn illuzie zou kunnen
i) Ik heb hier onderstreept.

voortbestaan, en hoe daardoor, niet door haar voorzien, zijn
illuzie realiteit wordt, hoe zij wordt zoo als hij haar gezien
had nu zij de heerlijke pijn doorproefd heeft van de opofferingsmarteling harer aardsche vrouwelijkheid.
Het buigen en rijzen, het 6p-zien en néêr-zien, de met
straffe wendingen veranderende houdingen der zielen zijn als
het doen van een paar engelen-vogels, helder en sterk in
hoogere wezenlijkheid midden in de wolk van het stoffelijke.
En zoo wordt het Doel der tot aktief leven gekomen zielen
ingegaan. De muziekziel van den derden, van den verbinder
hunner tweëen, heeft het voor-gevoeld. Door zijne vingers vond
zich in verklanking wat daarna op hen neêr zou dalen, terwijl
zij zwijgend in Afwachting samen waren en het Donker
werd Licht.
Die bladzijden der verrukking, bladzijden van den hoogste n
vrede, die van het toeven in het Doel, die bladzijden waar
het nacht was en de nacht werd van Licht, zij behooren
tot het zéér weinige, aller-hoogst-gelegene, méést sublime wat
ik in boeken van den laatsten tijd heb gevonden.
Meermalen, als ik denk om dit »Extaze", zoo zijnde midden
tusschen andere boeken van Couperus, en ik denk aan het

goddelijke in »Extaze" midden tusschen het minder mooye er
in, mijmer ik : jongen, je hebt dat boek zeker geschreven
zonder 't zelf te kunnen helpen, het heeft zichzelf door jou
heen zoo gemaakt. Het is een vergissing, met deze hoogerelevens-strooming, dit opperste Zijn van het Zieleleven, dat
natuurlijk is in de middeneeuwsche kasteelen en paleizen van
Maeterlinck maar in jouw negentiende-eeuwsche boudoirs en
Scheveningsche boschjes zoo vreemd, zoo vreemd als een
heilige monnik in den rook-salon van het Grand-Hotel.
Maar, deze mijmering verwijdert zich bij het vast-stellen
dat, -- zonder uit te maken welke van deze twee, die hier
zijn samengekomen : het dandysme en het mysticisme, aktief
en wèlke passief is geweest, --- of het dandysme gestegen is
tot deze hoogste aandoeningen in de tegenwoordige mensch.-
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heid, dan of die baan in den ziele-ether afgebogen is tot een
mensch van dandysme -- het feit der hooge genade hier
als zeker staat.
Het boek is te beschouwen als een daad van dandysme,
ongetwijfeld. Dat wil zeggen, dat de heele geschiedenis voor
den schrijver heel best niet meer dan een modegril geweest
kan zijn. Maar dat vind ik er nu dikwijls juist het heel mooye,
het aan-biddelijk superieure van.
Het verschil in waardeering van dit boek tusschen mij en
eenigen mijner vrienden, is : zij zien in den Heer Couperus
iemant, die er op uit is te schrijven in de manier en over
de onderwerpen die juist in de mode zijn, dus een »mondaine
causeur", onder wiens behandeling zaken te vinden, die aan
» serieuze kunstenaars" zoo heilig zijn als het in »Extaze" be
handelde, voor die serieuze kunstenaars een ergernis moet
zijn. Zij zien hem, als dandy, onder zijn sujet, als het niet
be-grijpende, en het dus profaneerende door er luchtigjes over
te spreken en het over een jaar weêr vergeten te 'zijn.
Maar ík zie hem, als dandy, boven zijn sujet, dat is : ik
zie hem met éen zwierig zwaaitje, en koel blijvend, het zelfde
doen, waarvoor de serieuze kunstenaars zich doodelijk aftobben
en er vuile vingers en zweetende hoofden van krijgen.
De lagere dandy is minder dan de serieuze kunstenaar,
maar de hoogere meer dan die. Als het rezultaat, het gedane,
het zelfde is, dan is het toch superieur, sterker, beter, dat de
maker er kalm en koel bij staat, missend de beminnelijke
innigheid, en den opgewonden ijver van den serieuzen kunstenaar. Want de beminnelijke innigheid en opgewonden ijver
zijn prostitutie van de ziel, het is zich bloot geven, en de
hoogere dandy, -waardig en decent, houdt zijn innige zelf heid
al tijd bedekt. Hij geleft het schoonste van zich uit, met een
glimlach, als een goddelijken gril, zonder bezwaarlijkheid en
zonder aandoenlijkheid.
In dit boek is waar te nemen de verbinding tusschen » Sensatie" en » Extaze". De » Extaze" wordt geboren uit de » Sensatie".
De »Extaze" is de wondere woning, waarvan de »Sensatie" de
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deur is. De » Sensatie" is de schrik, waardoor de ziel zich van
zich zelve bewust wordt, van haar afzonderlijk bestaan, en
daardoor reisvaardig om opgenomen te worden in de »Extaze".
Sensatie is akute, aktive transcendentie.
Extaze is latente passive ascendentie.
In het boek — dat daarom ook als Kompozitie sublieme
eigenschappen heeft —, vinden wij de »Sensatie" het eerst in
het uur, dat de eerste samenheid gebeurt tusschen de twee
opgenomen-worden-zullenden.
Zij is zoo in den text : 1 )
»Zij zaten een beetje verspreid om het groote vuur in den
open haard, de piano dicht bij hen in een hoek ... en Jules
zat er achter, de jongste, zoo verloren in zijn spel 2 ), terwijl
hij Rubinsteins romance in es speelde, dat hij niet had gehoord,
hoe zijne tante was binnengekomen.
Jules ... riep Dolf.
— Laat hem maar ! zei Cecile.
De jongen antwoordde niet en speelde door en Cecile zag,
over de piano, zijn verwarde haren en zijne oogen, vol wegzijn in muziek. (Hier begint het ontstaan der ontvankelijkheid
voor »Sensatie". v. D.:) Een weekheid van melancholie rees
zachtjes in haar op, als een last ...... en zij gevoelde eene
stemming van raadselachtigheid om haar heen weven als met
vage mazen ....... (Hiert gebeurt de »Sensatie". v. D.:) Er
smolt iets in hare hersenen, als eene niomenteele verweeking.
Haar hoofd zonk wat naar omlaag en, zonder goed te hooren,
scheen het haar als had zij die romance, zoo, precies zoo
gespeeld, als Tules ze speelde, nog éens gehoord, heel lang
geleden, in haar zielebestaan van vroeger, van eeuwen her,
zoo, precies zoo, in dien kring van menschen, daar voor dat
vuur ... De tongen van het vuur rekten zich met de zelfde
kronkelingen uit als dat vuur van eeuwen her en Suzette
knipte eens met hare oogen, even als zij het toen gedaan
had, vroeger ... "
Dit is de eerste aanraking, waarmede de Extaze zich aani) Blz. 14.

2)

De taal is hier en daar slecht.
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kondigt. Langzaam en gradueel wordt nu de ziel tot de
Extaze voorbereid. Zij is tusschen de twee Sensatiën als tusschen
twee eerepoorten ; voor de eerste poort was er niets, niets
bewusts, niets dan de onbewuste uitverkorenheid; tusschen
de eerste en de tweede poort wemelt het van schoone voorboden, een weelde van durende, zoete ondervindingen als
geurende rookwolken en van kortere observatietjes-in-de-ziel,
als gestrooide bloemeblaadjes, vult er den weg, waar, als
tusschen gebladerte, de stralen van het Doel, door de tweede
poort heen, lichten. De tweede poort leidt on-middellijk
tot het Doel binnen.
Juist voor de Extaze herhaalt zich de Sensatie:
»Zij wandelden den tuin in, langs de arabesken der paden;
de jasmijnen sterrelden wit langs hen heen. In een andere
villa speelde men piano, de klanken dwaalden over : het was
Rubinsteins romance in es.
Hoor ! zeide Cecile, opschrikkend. Wat is dat?
Wat ? vroeg hij.
-- Wat daar gespeeld wordt?
Rubinstein, geloof ik l sprak hij
Rubinstein .... ? herhaalde zij vaag. Ja ... .
En zij smolt weg in de weelde der herinnering 1 ) van ... .
wat ? Nog éens, zoo, langs die zelfde paden had zij gewandeld,
langs zulke jasmijnen, nog eens, heel lang, zoo lang geleden,
gewandeld roet hem, hem .... Waarom ? Keerde dan hetzelfde
terug, na eeuwen .... ?"
Hier-na, on-middellijk, volgt de Extaze. Deze zou ik heelemaal overschrijven willen. Maar ik durf niet, om dat ... om
dat ik bang ben, bang, dat er misschien ... iets ... heel
weinig, maar toch ... iets zou af brokkelen in mijn denken
van de vaste schoonheid, waarin deze bladzijden bij mij staan.
Het overschrijven is een gevaarlijk toetsmiddel. Het is of men
dán pas zeer wezenlijk het geschrevene tusschen de vingers krijgt
en het doorvoelen kan. En een akelige gewaarwording voor
den Kritiekschrijver is het als hij met citeeren diamanten tusschen goud meent te vatten en hij merkt al doende dat hij
goud tusschen diamanten aan 't zetten is.
i) Niet op de taal letten.

II

Ik bedoel niet dat de taal, waarin de Extaze op zich zelve
aangegeven wordt, slecht van rhythme of woordschikking zou
zijn, maar dat de kleine bizonderheden van liet materiëele
leven, die er telkens tusschen door komen, iets als stugge
vlekjes _ maken, iets ... profaneerends, iets dat denken doet:
o ware het niet slechts een hooger dandy-avontuur, o werd
hier niet slechts gesnoept van het sublime ... Het bewonderde dandy-like komt men hier te minachten. Naarmate, in
dit verband, deze bladzijden méer superieur zijn, zijn zij minder symftathiek. En hier is het sympathieke te verkiezen
boven het superieure. De fout is dus niet in het dandy-like
maar hierin, dat ten onrechte op déze plaats (ik denk in 't
bizonder aan het geval met Ceciles hoed en handschoenen,
blz. 163) de schrijver zijn dandyschap onderstreept. De passage van den hoed en de handschoenen is een door exces
van eigen-houding-aangeving disgracieuze stijlbeweging. Ook is het niet belangrijk dat de schrijver Couperus een
Extaze mooi in woorden gebracht zou hebben, maar het belangrijke is, dat van het Gulden Heelal, dat de Extaze is in
de geschiedenis der Menschheid-ziel, èchte sprankels gevallen
zijn in het boek van dezen » zeer verdienstelijken I g-eeuwschen
nederlandschen schrijver."
De grootste glimlach, die in de Menschheid lichten kan,
is wanneer de binnen-zon der individueele ziele-Extaze, door
naar buiten te breken ondergaat, en hare laatste stralen door
het gelaat van den mensch weg schijnt naar de ándere menschen.
Dit is het hoogste, dit is de hoogste buiging van de schoonheidslijn, dit is de Essentie der Gratie, dit is het opperste
rhythme-bereiken : zich God-voor-zich-zelf te ontzeggen om
God te geven aan de menschen 1 ).

En daarom is de roman »Majesteit" niets, een werk zonder
eenige waarde. Het is nagenoeg onleesbaar. Hoe dit kán, —
want ik geloof niet dat de schrijver met opzet hier zoo ver
beneden » Eline Vere" beneden » Noodlot" zelfs, is gebleven
i) Het woord iGod'' beteekent hier : Doel, Doel der hoogste Ziele-staten,
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hoe dit zeer verbazende mogelijk is, wil ik nu niet nagaan.
Ik bepaal mij tot het vast-stellen van het feit.
Het is een laffe samenstelling van verslagjes der gebeurtenissen aan Europeesche hoven. Geen enkele bladzijde heeft
eenige bekoring. Van het lieve en frissche in de beschrijvingen
van »Eline Vere" geen spoor meer.
Een ellendiger parodie, een verfoeilijker ontheiliging van
den zoo even aangeduiden Glimlach dan het lammenadige
»gevoel voor zijn volk" dat de kroonprins van »Majesteit" in
zich gewaar wordt, is moeilijk te bedenken.
Waar dandysme, vol-bloed-aristokratie, zuivere distinktie, is
in »Majesteit" niet te vinden. Het is een manier van zien en
zeggen, van genieten en beschrijven van luxe, als het gemoedsleven van een idealizeerenden winkelier in ameublementen.
De roman »Majesteit" is een paleis van mahoniehout, bewoond door levens-groote borst-plaat-beelden.
In zijne Reis-Impressies spreekt de Heer Couperus van een
»onmacht, die tragisch is en dieper roert" dan zekere »gladde
perfectie".
Nu vraag ik u : waar werd een heller voorbeeld dezer onduldbare gladde perfektie gegeven dan de roman »Majesteit"?
Dat minachtend spreken over gladde perfektie is dan ook een, in
zijn onbewustheid voltrokken, wending van den schrijver, die soms
ontmoet wordt, wanneer auteurs de bij den lezer mogelijk rijzende
aan-merking op hun werk willen voorkomen ofte niet doen door
de zelfde aan-merking op het werk van anderen te maken.
Reeds in mijn beoordeeling van Eline Vere wees ik er op,
dat het boek minder wordt zoo dra dé schrijver andere dan
de hem langdurig en innig bekende Haagsche zaken behandelt,
-- zoo dra Eline op reis ging, ging het schrijven mis. Het
leven in »Majesteit" was vermoedelijk den Heer Couperus nog
veel minder gemeenzaam dan het reisleven van Eline, van
daar de ten hemel, ten meubel-winkel-ledikant-hemel, schreyende
oppervlakkigheid van dit allernaarste boek.
Het is niet te veronderstellen, dat de Hr. C., toen hij
» Majesteit" ging schrijven, zich rekenschap zou hebben gegeven,
van de universeele geestelijke beteekenis, die zich diep uit5trekt onder den overgang van zijn vorig werk (»Extaze") tot dit.

r3
Maar toch ís het eigenlijke feit van » Majesteit" dat wij hier
ook, op déze belabberde schaal aan het einde dezer
eeuw zien mislukken : de poging om van de in het individueele, geïsoleerde, ziele-leven bereikte toppen harmonieus over
te gaan tot de gemeenschap met de Menschheid.
Een bevrediging van het alom klagende Verlangen naar
Vereeniging is alleen als de Menschheid bereikt wordt
langs de voor ons eigen gevonden hoogste wegen. Maar een
abdikatie als van »Extaze" tot »Majesteit" is niets dan een
platte vergissing.
De »Reis-Impressies", even als het werkje »Een Illuzie", zijn,
in de werkenreeks van den Heer Couperus, als de aardige
eskapades van een koninkje, tusschen zijn regeeringsdaden in.
De »Reis-Impressies" zijn uitmuntend als behagelijke spoorweglektuur. Baedeker wint het in nuttigheid natuurlijk van dit
werkje, maar dit is weêr hooger aangenaam dan Baedeker
om dat de opgaven er in zoo vaak als met goud-poeder overstrooid zijn met lieve opmerkingen in komfortable, vleyende taal.
Een Idee is er niet in, een groote persoonlijkheid is er niet
achter, het geeft noch een eigen bouw van Italië op diepe
historische grondslagen (als bij Taine), noch superieure verbindingen tusschen kultuur-beschouwing en eigen ethische ontwikkeling (als bij Barrès), noch machtig- kleurrijke direkt-teruggeleefde weêrspiegeling van het geziene (als in de reisverhalen
van Van Looy), noch van die koud-kernige, een zeer echt eigen
observatie-leven blijken doende regels (als bij Stendhal).
Maar het is gracelijk-gezellig, vol bonhommie van goeden
huize, een vriendelijke druk van een wèl-verzorgde hand, de
lektuur is de ontmoeting met een ontwikkeld, hedendaagsch,
bereisd en belezen mensch, gevoelig voor kunst, en die aardig
't een en ander opmerkt, wel eens toch wat héel dunnetjes...
Goed is dit b.v., over een schilderij van Maria-Boodschap:
Toen de Engel daalde, heeft zijn glans alles overstraald en goud gemaakt.
Want éen gouden licht heeft de architectuur van de maagdelijke kamer overschitterd, en de atmosfeer is er geworden als een atmosfeer van goud, zichtbaar
stofgoud, of de trillingen van de lucht zichtbaar zin geworden en goud. Goud,
maar etherisch goud, en niet goud van metaal, maar goud van engelglans, ronden
zich nu de drie bogen der kamer.
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Zoo zijn er enkele niet-onaardige kleinigheden, die een
beminnelijke ontvankelijkheid voor juiste indrukken bewijzen.
Een der meest aandachtwaardige eigenschappen der » ReisImpressies", en waaruit ik zoo even reeds een gevolg-trekking
maakte, is dat hier voor het eerst de persoonlijkheid van
den schrijver van zelf meer onmiddellijk met den lezer in
ontmoeting komt dan waar die verborgen blijft achter de
romanverhalen. En nu blijkt, dat bij dezen schrijver het
werk boven den persoon staat. Immers is het lichaam,
het levende menschbeeld, tot de grootste dooden kunnen
gaan, die hun ziel in effen gekleurde en rondend gehouwene
beelden het durend onbewegelijk hooger-leven hebben gegeven, zonder dat de daarvan meldende hand woorden uit te
schrijven vond die langs de gevoelende bewondering of langs
het begrijpende verstand eenige werkelijke relatie doen blijken.
Die op reis gaat tusschen de nagebleven uiterlijke verschijningen van gestorven groote levenstijden, kan maar in twee
hoogste gedragingen zijn : óf, als hij zelf het ontwerp in zich
draagt voor den tijd, dien hij wil scheppen, beschouwt hij den
bouw der vergane periode stéeds en alléen in relatie tot zijn eigen
begrip, alleen als drenking voor den hoogeren bloei der
zijne ; óf, als hij in een levens-seizoen van enkel-passief heid
is, geeft hij zich geheel over, als een kind op het kerkhof
aan de herinnering aan de liefheid zijner moeder.
Hij zal beginnen met geen individueel, gedistingeerd en impressionabel, staand en loopend, de dingen buiten zich ziend, toerist
te zijn; maar Italië zal hem de graftempel wezen, met het gouden Blaauw lichte koepeldak van haar hemel, waarin de zon
is als het oog der eeuwigheid, durend belichtend de schoone
bouwsels, waaronder een groote menschheid zich ten grave legde.
En onder die stralende zoldering, als een verrukking van
massief licht gespannen boven hun leven, een aan-houdende
zegening, waartoe de menschenaangezichten maar hadden op
te zien om er door te begrijpen dat in hun zielen de sublimeerende echoën der door de lichamen ingedronken levensheerlijkheid wel klinken moesten, — zal de hoog te leven

wenschende zich láten gaan van den zilveren ochtend in den
gouden middag en den purperen avond in, gestuwd van de
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eene deining zijner overgave tot de andere, door de weemoedmatte pracht van het stom en schoon achtergebleven, verleden
leven.
Het zal hem zijn als een ontvangst hem sinds lange tijden
toebereid en niet alleen als herkende hij de beelden, maar
vooral ook als herkenden de beelden hem. En zijne ziel
zal menig fluisterend gesprek met die lieve vrienden voeren,
waarin hun voor haar alleen zichtbare glimlach zal vallen als
een ster van hoop-op-eigen-Léven in het heden, dat daartoe
nog maar zoo weinig is gekomen en nauwelijks zijn bijna
eenige bezigheid, het begraven van het levende Leven van
vroeger, in schoonheid en eere te volbrengen weet.
En om nu over Louis Couperus te resumeeren : hoewel
niet tot de eersten van het geschreven Woord in eene periode
behoorende en in zijn goede werk (een groot deel van »Eline
Vere", een klein deel van » Noodlot") al wint hij het in lieve
frischheid en elegantie beneden ernstige kracht als van Frans
Netscher (»Een Incident" en »Egoïsme") steeds blijvende,
heeft hij, hij het eerst, met zijn stralende » Extaze" een levenssfeer bereikt, waar de zelfde vreemde koelte waait als die onze
voorhoofden omvangt op de toppen der lyriek en in de grotten van het drama.
En al zou hij nu nog deelen vol schrijven met okkultistische anekdoten en flauwe dagboek-fragmenten, als »Een
Illuzie", met romans van valsche, suikere, monumentaalheid,
als »Majesteit", met keurige, fleurige, soms wat lijzig kokette,
toeristen-aanteekeningen als de »Reis-Impressies", zijn
»Extaze" zal hem blijven redden als een ondoofbare vonk
en ik kan geen levens-stadium voorzien, waarin mij de glans
niet meer heugen zou, die hij met dat boek in mijn ziel
heeft geworpen.
'92 en Jan. '95.

TOEVOEGSEL.

Over de wijze van boeking der Sensatie.
In mijn geschrift » Over Literatuur" is de » Sensatie" theoretiesch aangeduid. Zij is daarna geboekt door Gorter (»Verzen")
en door mij.
Voor de Engelsche vertaling van »Noodlot", »Footsteps of
Fate", heeft de heer Edmund W. Gosse een Inleiding geschreven, getiteld »Dutch Sensitivitsts". Daarin wordt gezegd,
dat ik het woord »Sensitivisme" heb aangegeven om daarmede een zekere fijngevoeligheid te benoemen, die allen toenmaligen Nieuwe-Gids-literatoren, hoe verschillend ook van bedoeling en werk, eigen zou zijn. Dit is geheel onjuist. Want
de toenmalige N.G.-schrijvers, essentiëel verschillend in geestelijke genealogie en konstitutie, hadden alleen het negatieve.
gemeen : de ontkenning der voorafgaande literatuur.
Met het woord »Sensatie" heb ik bedoeld : een zeer bepaald, psychiesch-fyziesch fenomeen, karakterizeerend den moments-staat, waarin, zoo, dat hij het fyziek gewaar wordt,
dus : met een zelfde soort zekerheid het gewaar wordt als
waarmee hij de lamp op de tafel ziet staan, de mensch zijne
ziel voelt leven, het ontijdelijke, boven-zintuigelijke in hem
bewust voelt worden.
De Sensatie komt op twee wijzen tot des menschen ervaring. Of hij is ergens, — bij muziek of in ander bizonder
opgewekt zieleleven, en het gebeurt hem eenvoudig ; óf :
hij gaat zitten schrijven en nu, — even als de herinnering hem
óbservaties kan aanvoeren, die hij vroeger gedaan heeft zonder
het te weten exalteert hij zich tot een retrospektief beleven der Sensatie : hij brengt zich het verleden leven te

binnen en leeft het dan, niet in staat-van-Observatie, maar
in staat-van-Sensatie.
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Niet dus herinnert hij zich het verleden leven door middel
der Sensatie ; noch herinnert hij zich vroeger in hem gebeurde
Sensatiën ; maar : hij herinnert zich dat leven met zulk een
kracht van innigheid dat hij het óverleeft in dieper wezensstaat dan het hem eertijds gewoon-reëel gebeurd is, hij herinnert het zich áls had hij het geheel in toestand-van-Sensatie
doorgebracht.
Met het woord »Sensitivisme" heb ik bedoeld : een stelsel,
dat in toepassing wordt gebracht door schrijvers wier werk
verwoording is van het retrospektief beleven der Sensatie.
Nu is het onderscheid tusschen de wijze waarop door Couperus en die waarop door een lyriesch dichter b.v. de Sensatie in woorden wordt gezet, dat Couperus een vrouw beschrijft, wie de Sensatie weêrvaart als zoodanig en in 't algemeen, want het denk-voelen : »het nu tegenwoordige is
mij precies zoo vroeger eens overkomen" is altijd een inhaerent bestand-deel van den staat-van-Sensatie, of eigenlijk:
het is de meest dicht-bije, hoewel niet diep-naauwkeurige, gedachte om aan te duiden wat men gewaar-wordt ; dat Couperus dus den staat-van-Sensatie beschrijft, beschrijft hoe die
staat is; — en dat de lyrische dichter aan dien staat, aan
zijn ziel-geest-in-staat-van-Sensatie een inhoud of objekt geeft,
onafhankelijk van het wezen van den staat.

Aanteekeningen bij het lezen van Extase.
Een fout is, dat van den vorigen stijl nog iets is overgebleven. Dit is echter bijna alleen heel in 't begin, de beschrij ving van Cecile's interieur, het haardje »van nickel en
verguld," 1 ) enz.
De schrijver gebruikt op een onaangename wijze woorden
als »Sensitivisme", »Nirwana" enz. Hij spreekt van het
sensitivisme eener fijn-voelend bezielde vrouw, waar hij
blijkbaar bedoelt : sensitiviteit. Sensitivisme is niet een
naam voor een zekere fijngevoeligheid, maar voor een
I)

Blz. 2.
2

18
levens-begrijping en daarmeê over-een-komend letterkundig
stelsel.
En Nirwana ! Goede-God ! De hemel tot een jargonbibelot in een salon-causerie gemaakt ! Ik geloof niet dat
de schrijver het wezen van de Nirwana diep heeft doorschouwd.
Aan het diner bij mevrouw Hoze, spreken Quaertz en Cecile
met elkaar over »cirkels van sympathie". Dergelijke uitdrukkingen zouden ons, --- waarvoor wij vooral moeten op.passen — doen verdwalen in den minderen tegenkant dezer
gevoels-sfeer,_ die tot de Magie of de Theosofie behoort.
Deze »cirkels" zijn ook een fout van algemeenen stijl, om
dat Quaertz er min of meer meê te kennen geeft de geestelijke anatomie van hun zijns-staat te kennen, en dit schendt
het oppervlak van stijl-geheel.
Een fout ook in het oppervlak van stijl-geheel zijn in dezen
volzin : »Het was de droomerij van eene, wie geene obsessie
van wat ook op de hersens ligt ", de laatste woorden, daar zij,
heel leelijk, voorstellingen van scalpeeren en trepaneeren
verwekken.
Het is opmerkelijk hoe de schrijver de voort-durendheid in
het gevoel van wat geschreven moet worden en wat niet,
mist. Er is bijv. sprake van een kindertijdschrift van Ceciles
zoontjes. Hier is het door lafheid detoneerende zindeeltje
bij-gevoegd : »waarop Cecile voor hen geabonneerd was". 1 ) En
zoo is het telkens en dit is belangrijk om dat wij langs deze
opmerkingen tot den zuiveren aard van het voel-schrijvende
talent doordringen.
Al lezende, meermalen, heb ik bij de volgende mooye en
leelijke dingetjes strepen gezet:
Cecile zegt tot Quaertz bij zijn eerste bezoek : » U was zoo
beleefd me een kaartje te brengen." 2 ) Het woord »beleefd"
op deze wijze gebruikt, is er een van dezelfde kategorie als
het woord »heer" dat ik in Eline Vere te misprijzen had.
Het is een woord voor kappers, parvenus, bazige en doceerende filantropische deftige kooplieden-vrouwen, enz. Maar
goede-toon is het niét.
i) Blz. 43.

2)

Blz. 46.
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Bizonder leelijk is eene geheele bladzijde van dames-toiletbeschrijving. 1 ) Dit is weêr een hier ten onrechte te pas gebracht stuk Eline Vere-stijl, zonder de in dien stijl in Eline
Vere verkregen bekoorlijkheid..
Héel mooi is bladzijde 79, het tweede deel van het eerste
groote stadium van elkaar-nadering der twee, door de moeilijk
uitbrekende woorden:
»Zij zagen elkander aan en beiden, hoewel ze het anders dachten, dachten zij
hetzelfde : namelijk, dat zij voorzichtig met hunne woorden moesten zijn, want
dat ze over iets zeer fijns en teeders spraken, iets broos als een zeepbel, dat
breken kon als zij er te hard over spraken, alleen reeds door adem van woorden."

Op de volgende bladzijde echter staat dit vaal bulderende
zinnetje, als een akteur in een melodrama:
>Een magnetisme ketende (! v. D.) haren blik aan den zijne."

Weêr een beetje later iets als uit den eersten den slechtsten
roman overgenomen :
»Zij zag hem aan, diep in zijne oogen".

Zulke uitdrukkingen zijn eenvoudig ongeoorloofd.
Lief is dit:
i> ..... te bedenken hoe gauw, als een geur, die niet te grijpen is, alles
vervliegt, dat lief is . . .. ."

Het begin der ontdekking door Cecile van de liefde, die
ontstaan is in haar zelve, is wel goed maar toch niet zoo
heel erg mooi 2 ). Maar allermóoist is IV van hoofdstuk II,
waarin de aard dezer liefde wordt aangegeven, op de zelfde
hoogte als de lichtschaduwen in VIII van hoofdstuk I.
Het is nu al langer dan twee jaar, dat ik in dit boek blader
en lees en al tijd komt nog onverwelkend die doordringen,
die vlijmend zoet mij aandoende geur van sympathie er uit
naar mij op.
Ook een der laatste alineaas:
i) Blz. 71.

2)

Blz. 86---go.
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Zij wendde zich van den spiegel af en zonk neer op de bank, als was zij vermoeid van heel veel ruimte, die zij doordwaald had, en zij sloot de oogen, als
was zij verblind van heel veel licht. Hare handen vouwden zich als om te
bidden; heur gelaat straalde in zijne moeheid, van glimlach op glimlach."

Ik ben dankbaar, o vooral ook voor deze laatste woorden.
Hoe proef ik ze 1 En nu, vaarwel, Extaze, boek van een tijden landgenoot van mij. De teêre en massieve herinnering
aan den goud-lichten gelukslach, waarmede gij door mijn leven
zijt gegaan, zal onvergetelijk voor mij zijn.

BROOD OF DOOD
DOOR

CYRIEL BUYSSE.

1.
Het feestmaal liep op zijn einde. In de ruime, rijke eetzaal,
rond de prachtig getooide en bediende tafel, klonken, levendiger, de gesprekken. De stijve, ceremonieuse correctheid
van het begin, was trapsgewijs, naarmate fijnere wijnen overvloediger stroomden, in een vrijer laissser-aller van beschaafd
gezelschap ontaard ; maar, wat zonderling was, en wel typisch
dien kring van rijke roturiers en parvenus kenschetste : zelfs
hun laisser-aller had iets gemaakts en onnatuurlijks, alsof die
lieden, door hun bestendig komediespelen en een masker
dragen in de wereld, voor immer onbekwaam geworden waren,
nog eenig oprecht natuurlijk en spontaan gevoel te ondergaan en te uiten. Zoo gemaakt en onnatuurlijk als de ideaalfrissche tint harer wangen en de bloedroode kleur harer lippen,
waarvan zij, om het ivoor harer valsche tanden te toonen,
den glimlach zoo bespottelijk overdreven, was de vlam van
levenslust en geestdrift, die schitterde in de oogen der diep
gedecolleteerde dames. Gemaakt was de geblaseerde houding
of de moedwillige wispelturigheid der jonge modegekken, met
hun snorrepuntjes z66 dun als opgekrulde naaldjes, hun hoogopstaanden halskraag en het blinkend-gesteven voorstuk van
hun hemd, dat bochelde, over hun mager borstje ; gemaakt,
de ondoordringbare deftigheid en voornaamheid der enkele
bejaarde en gedecoreerde heeren, wier edele kaalkop van
peinzer een afgrond van ijlhoofdigheid of een afgrond van
domheid verborg. Geen enkel, die een oogenblik vergat, dat
hij een rol te spelen had, de rol van ledepop, die zijn verwaandheid van nieteling zich tot model gekozen had en
onder welks gedaande hij op de wereld liep.
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Maar in dit gezelschap van opgeschroefde bourgeois en
parvenus was er een type die hun meester aan allen was en
voor wien alle afzonderlijke aanmatigingen, ijdelheden en
rivaliteiten de vlag streken : deze, dien men »le vicomte"
noemde.
De klassieke type van den »rastagouère" : buitengewoon
lang en mager ; gele, holle, reeds sterk gerimpelde wangen;
een zware, zwarte, borstelige snor; groote, zwarte, insolente
oogen ; blinkende, raven-zwarte haren, in 't midden door een
rechte, witte lijn gescheiden. Na zich volkomen geruïneerd
te hebben in een leven van zotte verkwisting, had hij, zoo
men zegt, opnieuw zijn blazoen verguld, door zijn huwelijk
met de eenige dochter van een schatrijken nijveraar. En
sinds dien dag, van zijn eerste verschijning af in 't midden
dien kring van millionnaire parvenus, verzot op adellijke titels,
was hij als hun God geworden. Hij troonde in hun kring;
hij hield hun in een staat van bestendige verbazing en bewondering ; hij legde hun al zijn smaken, al zijn gedachten,
al zijn modes op. Zijn elegantie was gedecreteerd de opperste
elegantie; de jonge modegekken bootsten zijn houding, zijn
kleederdracht, zijn manier van spreken na; de bejaarde heeren
prezen hoog zijn alles-omvattende bekwaamheid en verstand;
de jonge meisjes droomden van hem ; de dames adoreerden
hem. 't Was zulk een algemeene dolheid van slaafsche bewondering en onderwerping, dat er bepaald geen hoekje
plaats voor eenig gevoel van nijd of afgunst in het hart
zijner aanbidders overbleef.
Hij sprak van alles en oordeelde over alle dingen met een
onbetwiste autoriteit. Er bestond geen onderwerp van conversatie, waarop hij niet Benige gedachten uit te brengen
had, die zijn aanhoorders van verrukking en bewondering
vervoerden ; maar vooral op zijn artistieke smaak en bevoegdheid was hij trotsch, zoodat zijn vonnissen over literatuur,
muziek en schilderkunst bijna als orakels gegeven en ontvangen werden. En 't was nu juist een onderwerp van zulken
aard, dat hij, in de eerbiedvolle stilte van de overige gasten,
ter tafel kwam te brengen : hij sprak over den schilder Montfort en zijne schilderijen.
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Hij richtte, dwars over den disch, het woord tot zijn gastheer, mijnheer Duwart, den schatrijken bezitter van een der
grootste spinnerijen van de stad:
»Indien ik uw fortuin bezat, mijnheer Duwart," (hij affecteerde graag, met . zijn minachting voor het geld, er nooit
genoeg te hebben) »indien ik uw fortuin bezat, dan zou ik
toch zeker willen eigenaar worden van ten minste éen der
meesterstukken van dezen beroemden schilder. Zelfs daar
gelaten de quaestie van kunst en smaak en de diepe bewondering, waarvan de schilderijen van dezen meester bij alle
fijne kenners genieten, zou ik het nog doen, al ware 't maar
uit louter speculatie : Montfort, inderdaad, is een artist, die
tot nog toe slechts vier of vijf groote tafereelen geborsteld
heeft, die meesterwerken zijn. Deze doeken, allen gekocht
door museums en schier allen moderne, sociale gebeurtenissen
voorstellende : »De werkstaking der Leerlooiers," »In het
Bosch Vandame" (een episode uit Germinal) enz. enz. zijn
reeds, heden ten dage, meer dan het dubbel van hun inkoopprijs waard, en kunstenaars en liefhebbers komen ze uit alle
landen der wereld bewonderen; maar over tien of twintig
jaar zal het wat anders zijn : over tien of twintig jaar zullen
die schilderijen tienmaal, twintigmaal en misschien honderdmaal
hun primitieven prijs waard zijn. Ziehier waarom:"
Alle andere gesprekken rond de tafel hadden opgehouden,
alle oogen waren gretig en bewonderend op den »-vicomte"
gevestigd. De diep gedecolleteerde dames, haar oogen glinsterend van hun meestgemaakten glans, bogen glimlachend
voorover om den spreker des te beter te aanschonwen ; de
kale, deftige heeren hielden de hand aan het oor om geen
woord van zijn gezegden te verliezen ; de_ jonge modepoppen
van beide geslachten dorsten zich niet meer verroeren, in hun
bijna angstig opgewekte gretigheid naar die nieuwe les van
chic en smaak, welke de »vicomte" zou geven. En de »vicomte,"
stijf en correct op zijnen zetel, zijn insolenten blik gevestigd
op mijnheer Duwart, een klein, dik grijsje, met een rooskleurig
gelaat, die hem met een fijnvromen glimlach aanhoorde, voer
voort, deze sententie uitsprekend:
»De meesterstukken van den schilder Montfort zullen van
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dag tot dag in waarde vergrooten, omdat het getal meesterstukken die de schilder Montfort zal malen, uitnemend beperkt
zal zijn."
En daar zich slechts een vaag gemurmel van bewondering
liet hooren, hetwelk bewees dat de parvenus hem niet begrepen hadden, voegde de »vicomte" er ter opklaring bij,
terwijl hij met een vlugge hand, de punten zijner machtige snor
opzette :
» Het getal meesterwerken van den schilder Montfort zal
zeer beperkt zijn, omdat de schilder Montfort een man is,
die maar enkele jaren, misschien . maar enkele maanden meer
te leven heeft."
Een duidelijker gemurmel steeg op, de bewonderende glimlach der diep gedecolleteerde dames accentueerde zich, ditmaal
had men begrepen.
Opgewekt voer de »vicomte" voort :
»Kent gij persoonlijk den schilder Montfort, mijnheer Duwart?
Neen, mijnheer Duwart kende hem niet; en ook niemand
van 't gezelschap kende hem. Men had enkele zijner schilderijen gezien, dat was al.
»Welnu," hernam de »vicomte," schier uitdagend rechts en
links blikkend, »indien gij hem kendet zooals ik, gij zoudt
mij onmiddellijk gelijk geven, wanneer ik bevestig, dat het een
man is, die niet veel meesterstukken meer zal onderteekenen."
Een rumoer van instemming, ditmaal, ging rond de tafel op.
Van het oogenblik dat de » vicomte" iets bevestigde werd
het door allen goedgekeurd en geloofd ; dat sprak van zelf.
»De schilder Monfort", hervatte de rastagouère met luider
stem, » die prachtige kunstenaar, die niets dan groote en
machtige concepties heeft, welke hij uitwerkt op tafereelen,
die met moeite in deze ruime eetzaal zouden kunnen geplaatst
worden, is een man van bespottelijk kleine gestalte, een
dwerg met een bochel en kromme beenen, zoodanig uitgemergeld, sukkelachtig en nietig, dat men stom staat hem te
zien leven!"
Het was een algemeene verbazing, een ieder slaakte uitroepingen. Wat 1 die schilder, die soms met éen tafereel een
heelen wand van een tentoonstelling bekleedde, was een
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dwerg, een avorton, een gebochelde, ah bah ! Zulk een denkbeeld was toch al te gek 1 Gelach, gescherts lieten zich hooren;
men kronkelde zich bij de gedachte van dat gebocheld kaboutertje, vódr zijn kolossaal doek op een ladder of een estrade
geklommen, gelijk een worm die op een berg kruipt.
»Ja maar," hernam de »vicomte," prat over het succes dat
hem te beurt viel, »voeg daar nog bij, dat de rampzalige
zich doodwerkt om in het onderhoud zijner vrouw en kinderen
te voorzien en zeg mij eens of het waarschijnlijk is dat zulk
een man kans heeft om nog lang te leven l"
»Gij zegt, vicomte, gij zegt : zijn vrouw en kinderen l"
riep een der dames, haar mond geopend in een glimlach,
die al haar valsche tanden toonde. »Ah neen, niet waar?
gij wilt gekscheren, ten zij hij een monster gehuwd had. Gij
wilt ons daar iets op de mouw spelden dat toch wat al te
kras is l"
De gansche tafel lachte. Een ellendige zooals de »vicomte"
hem beschreven had, die vrouw en kinderen zou hebben,
waarlijk, zoo iets grensde het groteske l En men lachte luidruchtig en gemaakt; zelfs de oude, deftige, gedecoreerde
heeren en de geblaseërde melkbaarden met hun dunne snorrepuntjes en hoogopstaanden halskraag werden vroolijk, terwijl
twee jonge meisjes, aan het eene uiteinde van den disch
gezeten, zoodanig schaterden en proestten, dat zij er door

vergaten opgeschroefd en onnatuurlijk te zijn, in tegenstrijdigheid met alle begrippen van welvoeglijkheid. Maar toen de
»vicomte" bevestigd had, dat de schilder Monfort niet enkel
getrouwd was en kinderen had, maar ook wel, dat zijn vrouw,
verre van een monster te zijn, een allerliefst en beminnelijk
dametje was, en zijn twee kinderen, verre van mismaakt, twee
mooie, blonde cherubijntjes, toen ging de opschudding schier
tot ergernis over. Gescandaliseerde oh 1 oh's 1 lieten zich
hooren, een der oude, kale heeren bracht de ongeloovigheid
zoo verre tot het punt bijna honend de schouders op te
trekken, terwijl de schoone mevrouw Duwart, in haar hoedanigheid als dame des huizes, berispend den » vicomte"
aankeek, hem door een wenkteeken indachtig makend, dat
er jonge meisjes in 't gezelschap waren.

Een oogenblik schoten de insolente zwarte oogen van den
» vicomte" vlammen. Die parvenus in 't midden derwelke hij
troonde en die hij in den grond minachtte, boezemden hem
soms een bruske verontwaardiging in met hun domme vooroordeelen, die zijn geheime genegenheden van »rastagouère"
kwetsten ; en meer dan eens reeds had hij zich geoorloofd
hun ruwe waarheden te zeggen. Ditmaal, nochtans, bedwong
hij zich ; hij vergenoegde zich zijn bovenlip tot een spotlach
van opperste verachting te plooien, terwijl hij besloot:
»Enfin, het zij ge mij gelooft of niet, dat komt er niet op
aan. Dit »intermezzo" heeft ons eenigszins van den grond
der zaak doen afdwalen, al wat ik zeggen wilde is, dat de
liefhebber, die, heden ten dage, en om het even aan welken
prijs, eene der groote schilderijen van Monfort zou koopen,
na korten tijd gewaar zou worden, dat hij een hoogst voordeelige zaak aangevangen heeft. Ik herhaal het, hadde ik
de noodige fondsen beschikbaar, ik begaf mij dadelijk naar
zijn atelier en verwierf daar zijn jongste meesterstuk »Brood
of Dood," dat hij in de laatste tentoonstelling van Berlijn
niet verkocht heeft, maar dat aldra een kooper zal vinden,
wees er heel zeker van. Het is een prachtig doek, het

prachtigste en het kranigste, dat hij tot nog toe geborsteld
heeft, het laatste meesterstuk dat hij borstelen zal, indien het
waar is, zoo men het mij verzekerd heeft, dat zijn gezondheidstoestand nu z66 slecht is, dat hij haast niet meer werken kan.

II.
Deze woorden van den »vicomte" hadden op mijnheer
Duwart een zonderling kwellenden indruk gemaakt. Hij was
volstrekt noch liefhebber, noch kenner van schilderijen en de
enkele prullen die zijn salons onteerden, getuigden ten volle
daarvan ; maar wat zijn geest van steeds op geldgewin speculeerenden parvenu getroffen had, was de mercantiele zijde
van de zaak : voordeelig een kapitaal te plaatsen ; die schilderij
te koopen zooals hij een groot dividend opbrengende actiën
zou gekocht hebben.

Hij sprak er ook zijn vrouw van, met persistentie. Zij was,
evenals hij, verstokt voor alle artistiek gevoel en, daarenboven,
was de min dan meer winstgevende besteding van een kapitaal haar volkomen , onverschillig, gewoon als Zij was, steeds
het geld met volle grepen uit een onuitputtelijke bron te
scheppen. Zij vergenoegde zich met achteloos de schouders
op te halen, hem de zorg latend alleen over die zaak te
beslissen, evenals hij over alle handelszaken besliste, hem
echter waarschuwend, dat zij de schilderij uit hare salons zou
verbannen, indien deze er te veel ruimte moest innemen.
Gedurende ettelijke dagen liet mijnheer Duwart het hem
door den »vicomte" ingeboezemde ontwerp in zijn geest
rijpen. Hij aarzelde, woog en wikte de zaak, beurtelings zijn
plan opgevend en hervattend, tot hij eindelijk het vast besluit
nam tenminste eens te gaan zien wat die vermaarde schilderij
eigenlijk beteekende en hoeveel de kunstenaar er voor vroeg.
Hij deelde dit besluit aan zijne vrouw mede en verzocht haar
hem te vergezellen. Zij weigerde eerst, vaaglijk misnoegd en
wrevelig over zijn halsstarrige obsessie, voorwendend dat al
haar dagen, al haar uren, voor diners, boodschappen, visites
in beslag genomen waren. Doch, toen hij haar op een avond
bepaald bekend maakte, dat hij den volgenden dag alleen
zou gaan, veranderde zij schielijk van gedachte, en besloot
zij, hoe groot ook haar tegenzin was, hem te vergezellen, uit
vrees dat hij, alleen zijnde, eene »folie" mocht begaan en
haar wellicht een stuk mede brengen, dat zij niet zou weten
waar te plaatsen.
Zij vertrokken 's anderdaags om vijf uren, in hun sierlijke
victoria, met twee prachtige paarden bespannen, door een
koetsier in hemelsblauw livrei gevoerd.

III.
De schilder Monfort woonde te lande. Een klein landgoed,
had men mijnheer Duwart dienaangaande onderricht, gelegen
niet ver van het dorp Meule, aan den boord der Schelde,
dicht bij den steenweg van Gent naar Onderdaele. En, in
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den heerlijken Meiachternoen, rolde het rijtuig langs dien
steenweg, breed en recht, bezoomd door eene dubbele rij
eeuwenoude olmen. Rechts en links strekten zich de weelderige, in zonneglans badende velden uit ; de schoone, vierkante stukken akkerland, omsingeld door hun elzekanten en
hun slooten ; de helgroene weiden slingerend rond de zilverslingering der Schelde als twee gordels van smaragd ; een
zwarte lijn van dennenwouden in de verte. Hier en daar op
korten afstand, het spitsche, grauwe stroodak eener hoeve,
zijn treurige silhouette als verloren in den blank- en rooskleurigen bloemtuil van den omringenden boomgaard ; somtijds,
op den rand der baan inspringend, tusschen eene onderbreking der reeks olmen, een zonnig woninkje, werkmanshuisje of landelijk herbergje, gansch witgekalkt, met groene
vensterluiken en ouderwetsche bloemen voor den gevel. Maar
de Duwart's, vooral mevrouw, smaakten hoegenaamd de gemoedelijke poëzie niet van dit uitstapje te velde. Mijnheer,
een gelukkigen glimlach op zijn frisch gelaat van wit-en-rooskleurig zwijntje, dacht enkel aan de goede zaak waarvoor hij
uitging : en mevrouw haatte, verafschuwde den buiten ; zij
antwoordde enkel door slecht geluimde »ja's en neens" op de
welwillende vragen en opmerkingen van haar echtgenoot ; zij
lag roerloos achterovergeheld in het rijtuig, de knieën door
het berenvel bedekt, de lippen dicht, haar schoon, mat aangezicht van Grieksche godin door een uitdrukking van diepe
en onverholen verveling betrokken.
Zij waren aan een gehucht gekomen en de koetsier, die
zijn schimmels een oogenblik stapvoets liet gaan, vroeg aan
een knaap hoe ver hij nog van des schilders landgoedje verwijderd was. De jongen kwam in het midden der straat en
wees het hem aan met den vinger : nog een duizendtal meters
ten hoogste. De leidsman liet op nieuw zijn dravers rennen en
weldra hield de victoria stil vdór een ijzeren hek, dat tusschen twee grauwe, antieke, bijna geheel onder klimopranken
verdwenen pijlers hing. De man steeg af zijn bok en
belde aan.
»Mijnheer Monfort ? .... jawel, hij is thuis" .... De jonge
meid, die, in wit voorschoot, uit een kronkellaan te voorschijn
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was gekomen, opende met dit bericht het hek en mijnheer
en mevrouw Duwart, uit het rijtuig gestegen, traden het landgoed binnen.
Er hoefde geen oog toe van nauwkeurigen uitvorscher om
aldra te bemerken, dat men hier niet in het domein trad
van een man, verliefd op een zorgvuldig onderhouden tuin.
Bij plaatsen sloot de ineenslingering der twijgen schier geheel
de allee die de twee rijke lieden volgden ; mos en onkruid
strekten een groen, slibberig tapijt onder hunne voeten uit
en doorwoekerden de zeldzame bloemperkjes verspreid in het
te ruig en te hoog opgeschoten grasplein. Ook het woonhuis,
dat aan een oud jachtpaviljoen geleek, maakte, met zijn
ietwat vervallen, maar z66 rustiek-poetisch uiterlijk, blijkbaar
geen aanspraak op moderne praal ; en alleen een groot gebouw, dat tegen den linker gevel van het woonhuis stond,
het atelier zag er kloek en nieuw uit en scheen het nederig
paviljoen te domineeren, als het symbool der religie van den
artist voor zijne kunst, naast zijne geringschatting der alledaagsche noodwendigheden des levens.
De meid had hen binnengeleid in een lage en duistere zaal,
die vermoedelijk tevens tot eetplaats en woonkamer diende.
De stoffeering was zeer alledaagsch. Er was een piano,
een buffet, een canapé, een kleine bibliotheek en, hangend
aan de wanden, talrijke schetsen en schilderijtjes zonder lijst.
De twee bezoekers waren blijven rechtstaan, mijnheer een
meewarig-toegevenden glimlach op zijn vriendelijk gelaat van
welgevoed, rooskleurig zwijntje ; mevrouw, stijf en schoon,
haar zweem van pruilenden dedaigneusen weerzin op de lippen.
Men hoorde een verdofd - geruisch achter een deur, rechts;
een gedempt gefluister, de schrille, dadelijk door een vermanend chut gesmoorde stem van een kind. En schielijk ging
die deur open, een mooie, jonge vrouw met een bedeesd en
bijna schuw voorkomen binnenlatend, die, bij het aanschouwen
der twee rijke bezoekers, gansch rood werd en aarzelend, na
een schuchteren groet, bleef stilstaan, gelijk een onervaren
jong meisje.
Met zijn vriendelijksten glimlach was mijnheer Duwart
vooruitgeschreden :
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»'t Is tot mevrouw Monfort, dat ik de eer heb het woord
te richten ?"
»Ja, mijnheer," antwoordde, met een zachte, zangerige stem,
de jonge vrouw, die haar eerste emotie een weinig overwonnen had.
»Mijn vrouw, die ik de eer heb u voor te stellen," hernam
mijnheer Duwart met een buiging, »en ik, zijn zoo vrij geweest tot hier te komen, om mijnheer Monfort's schilderij:
»Brood of Dood" te bezichtigen, met het doel, indien zij ons
behaagt, en dat wij ons met elkaar nopens den prijs kunnen
verstaan, die te koopen."
De jonge vrouw, nogmaals blozend, had groetend voor
mevrouw Duwart gebogen, terwijl mijnheer de voorstelling
deed, en nu, de hand uitgestrekt naar de half open geblevene
deur, verzocht zij hen te willen binnentreden in het atelier,
waar zij haren man zouden vinden.
Zij traden binnen.
Mijnheer Montfort, die hen gehoord had, kwam hen te
gemoet:
Zij hoefden niet te aarzelen om hem te herkennen; het
portret dat de »vicomte" van hem gemaakt had, was treffend
van gelijkenis. Met . vluggen oogopslag, in de helle klaarte
van het atelier, dat, door zijn hooge en breede glasramen,
uitzicht op de Schelde had en waar, op den achtergrond, een
kolossale schilderij terstond hun aandacht aangetrokken had,
namen zij nu zijn dwergsgestalte op, zijn dunne, kromme,
knokkelige beenen, zijn buitengewoon lange armen, zijn bochel,
zijn groote, angstig starende oogen in de gepijnigde bleekheid van zijn treurig aangezicht. Twee kleine meisjes, twee
allerliefste blonde hoofdjes van een acht- en zestal jaren hielden
zich, verwonderd en verbluft, eenige stappen achteruit, roerloos
en zwijgend in het midden van het ruime atelier.
Mijnheer Duwart, steeds met zijn vriendelijksten glimlach
op de lippen, begon reeds zijn geijkte vraag : »is 't aan
mijnheer Montfort dat ik de eer heb" . . . . te herhalen,
toen des schilders vrouw zich voren haastte, zelve de wederzijdsche voorstelling volbrengend en haar echtgenoot van het
doel der bezoekers onderrichtend. Ter zelfder tijd bood zij
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ijverig rieten zetels aan, mijnheer en mevrouw Duwart verzoekend zich te willen- neerzetten, zich tevens verschoonend
over de onvermijdelijke wanorde in het atelier. Maar mijnheer
Duwart bad eveneens om verschooning, verklaarde dat zij
haastig waren, en, als aangetrokken door de kolossale schilderij
in den achtergrond, vroeg hij aan den schilder, de hand
naar het doek uitgestoken:
»En 't is dáár de bewuste schilderij, mijnheer Montfort? . .
't is daar . . . Brood of Dood? . . . het doek is te koop ?"
»Ja, mijnheer," antwoordde de schilder met een holle stem,
zijne bezoekers met zijn strakke, treurige oogen aanschouwend.
En zonder verdere inleiding bracht hij hen bij het tafereel.
Alle vier bleven in een langdurige en stomme contemplatie
vóór het reusachtig doek stilstaan.

I V.
Het was het konterfeitsel van een volksoproer.
Links, verdedigend den ingang eener groote fabriek, waarvan men, achter de puntige spijkers van het gesloten ijzeren
hek, den vierkanten koer, omringd van zijn hooge, treurige,
kubieke gebouwen met hun ontelbare vensters ontwaardde,
stond, de geweren geschouderd, de oogen vlammend, onbewegelijk onder een zwerm van vliegende steenen, een compagnie soldaten, gecommandeerd door een jong, dun, blond,
fiks officiertje, die reeds zijn sabel ophief, om het bevel »vuur;"
te geven. Rechts, een huilende, brieschende menigte, een
onbeschrijfelijke, onnoemelijke horde, havelooze kinderen en
vrouwen met naakten boezem op den eersten rang ; de mannen
blootshoofds, met verwrongen gezichten en uitgespalkte oogen
daarachter ; gezwaaide en geschudde, gescheurde en in flarden
hangende roode en zwarte vlaggen boven de deinende hoofden;
armen en vuisten dreigend uitgestoken, pieken, sabels, geweren
gedrild ; in 't midden een cartel, een vreeselijk cartel, schuins
op een piek genageld, dragend, wit op zwart, als beenderen
van een geraamte op . een lijkbaar, deze schrikkelijk-onheilspellend laconieke woorden »Brood of Dood." Dit alles
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vermengd, verward, door elkaar geslingerd en geschokt;
dit alles onweerstaanbaar, scheef buigend in evenwijdige
schuinte, als in den alles-vernielenden ruk eener windhoos
vooruitgestormd; dit alles woest en wanordelijk opborrelend
uit de lijst der schilderij, uit den néant, om als een vloed
van verdelging ter bestorming der fabriek op te rukken,
terwijl, aan het hoofd der kolom, gedragen op de schouders
van twee kerels als hercules en tot de razende horde omgekeerd, een man, jong nog, met beide uitgestrekte armen en
de smeeking en den schrik op het gelaat, wanhopige, uiterste
pogingen aanwendde om die woeste massa tegen te houden
en de onvermijdelijke bloedstorting te beletten. In het verschiet zag men een deel der stad met brandende gebouwen,
en tusschen de twee groepen, lag de steenweg net en klaar,
een ledige, gapende ruimte, een ijzingwekkende ruimte, die
bloed en lijken scheen te vragen. Het was een vreeselijk
aangrijpende, met meesterhand geborstelde episode van den
modernen, socialen stijd, een tafereel van lijden en van wraak,
van volksmacht en volksmarteling.
Mijnheer Duwart en zijn vrouw aanschouwden de schilderij,
een blijkbaar onaangename verrassing ten prooi. Blijkbaar was
het, dat zij zich aan heel iets anders verwacht hadden en dat
het onderwerp hen hoogst mishaagde. De welwillende glimlach van den schatrijken nijveraar had zich, op zijn frisch
zwijntjesgelaat, in een grimas van onthutstheid veranderd, terwijl de mooie lippen van mevrouw zich tot een onverholen
uitdrukking van bepaalden afkeer plooiden. Zij raadpleegden
elkaar een oogenblik in een gedempt gefluister. Monfort, al
licht gewoon aan de lange contemplaties der bezoekers vóór
zijn schilderij, was, moe van recht te staan, in eenen zetel
gezonken; zijn vrouw was ietwat achteruit gegaan en deed
haar kleintjes stilhouden, die zich tegen haar aan hadden
gevleid, haar handjes in de hare.
Mijnheer Duwart nochtans scheen zijn eersten, onbehaaglijken indruk ietwat overwonnen te hebben. Hij koutte dringender met zijn vrouw, die zich in haar tegenkanting scheen
te versterken. Enkele woorden klonken halfluid, brokken van
zinsneden, waarin onophoudend de naam van den »vicomte"
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voorkwam, begeleid door opmerkingen, goedkeuringen, afdingingen lieten zich hooren. Zij waren dichter bij de schilderij
genaderd, zij bediscuteerden die nu in haar bijzonderheden.
Mevrouw wees met de hand naar de naakte borst van een
der vrouwen, bewerend dat dit op geen menschenvleesch geleek,
evenmin als het zwart en grijnzend aangezicht van een der
hercules, die den aanvoerder op hunne schouders droegen.
En mijnheer Duwart, aarzelend en geplaagd, scheen eensklaps
een besluit te nemen:
»Mijnheer Monfort", sprak hij, zich met zijn vriendelijksten
glimlach tot den schilder omkeerend, »denkt gij niet, dat er
enkele wijzigingen aan uwe schilderij hoeven toegebracht?
Vindt ge b. v. niet, dat de boezem van die vrouw daar, te
slap en te doodkleurig is ; en het aangezicht van dien man,
die den aanvoerder draagt, te zwart, oprecht te zwart?"
Met een bruske beweging, als om een aanranding af te
weren, was de schilder uit zijn zetel opgestaan.
»Mijnheer", sprak hij vastberaden en schier heftig, »mijn
artistiek geweten verbiedt mij aan deze schilderij iets te veranderen."
Mijnheer Duwart maakte een verschoonend doch verbaasd
gebaar, terwijl zijn vrouw, met een gebelgden en bijna verachtenden blik op den schilder, haar dedaigneuse lippen nog
dichter kneep. Die dwerg was wel zeer onbeleefd, en, wat de
schilderij betrof, de »vicomte" mocht er van zeggen wat hij
wilde, haar mishaagde ze volkomen, haar revolteerde ze bepaald. Al haar vooroordeelen van parvenue en van bourgeoise
werden er door geërgerd; en 't was met een te nauwer nood
gedempte impertinentie, dat zij sprak, tot haren man gewend:
»Die schilderij kan een aantal hoedanigheden bezitten, die
ons ontsnappen, maar enfin, Astère, gij zult met mij bekennen,
dat het toch geen stuk is om in een salon te plaatsen !"
Mijnheer Duwart had een gebaar van teruggehouden spijt.
Hij leefde volkomen onder het juk zijner vrouw en vreesde
niets zoo sterk dan haar in een besluit te dwarsboomen,
maar hij hield nu toch eenmaal aan het bezit van die
schilderij, niet dat hij haar bewonderde of waardeerde ; hij
vond ze integendeel Teelijk en aanstootelijk, rechtuit aanstoo-
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telijk ; maar hij wist ook, dat het dikwijls de excentriciteiten
der kunstenaars zijn, die aan hun werken een waarde geven,
en vooral de woorden van den »vicomte", die hoop op later
geldgewin door 't speculeeren op den ziekelijken toestand van
den schilder was iets, dat met halsstarrigheid zijn geest van
handelaar kwelde. Nochtans, de opmerkingen zijner vrouw
verontrustten hem en het speet hem bepaald, dat hij zelf z66
volkomen onwetend was in schilderkunst. Hij voelde dringend
de behoefte gerustgesteld te worden nopens de wezenlijke
waarde van het doek ; en het was in de sereniteit zijner onwetendheid, zonder het geringste vermoeden van zijn wreedaardig gebrek aan tact jegens den zoo ellendig mismaakten
kunstenaar, dat hij hem, na een oogenblik aarzelens, met zijn
vriendelijksten glimlach zeide:
»'t Is waar, mijnheer Monfort, die enkele bijzonderheden
waar mijne vrouw van sprak, ergeren ons een weinig en wij
zouden ze graag gewijzigd zien, maar, wij kennen daar ook
al niet veel van, en ik geloof, dat.... voor de toekomst, ... .
voor het .... nageslacht, b. v..... de waarde van de schilderij .... daardoor misschien niet ... .
Hij raakte in de war met zijne woorden ; hij voelde eensklaps, dat hij op het punt was, iets kwetsends, iets wreedaardigs te zeggen ; hij besefte, dat hij zijn geheime gedachte
van speculatie aan 't verraden was. En schielijk onderbrak
hij zich, en begon banaliteiten te stamelen, verlegen, van
streek geslagen door den zonderlingen, gepijnigden en peilenden blik, dien de kunstenaar op hem kwam te vestigen.
Had de ellendige, geniale avorton waarlijk de geheime gedachte van den parvenu geraden ? Las hij die monstrueuse
berekening op zijn verlegen-glimlachend aangezicht van vriendelijk, rooskleurig zwijntje ? ..... Eensklaps doorrilde hem
een huivering, een uitdrukking van onzeggelijke smart verwrong zijne gelaatstrekken en hij ging plots een stap op zij,
als in een kramp van smart de handen op zijn slapen drukkend.
Zijn vrouw, die zijn gebaar gezien had, liep ontsteld tot
hem, gevolgd van hare kinderen. Maar reeds had hij den
schok zijner ontroering overwonnen en een ferm besluit was
op zijn verbleekt aangezicht leesbaar.
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» Mijnheer," sprak hij met een koele stem tot den nijveraar,
»ik kom mij daar te bedenken en te besluiten mijne schilderij
nu nog niet te verkoopen. Men heeft ze mij gevraagd, voor
een aanstaande tentoonstelling te Dresden en het is eerst na
die tentoonstelling, dat ik beslissen zal ze te verkoopen of
te houden."
En, daar mijnheer Duwart en zijn vrouw hem met verbaasdheid aanstaarden :
»Ja, bepaald," hervatte hij op een nog beslissender toon,
»ik wil ze eerst in Dresden laten ten toon stellen."
Hij keek, op een zonderlinge, strakke wijze naar zijn vrouw,
die hem van verre aanstaarde, een zweem van spijt en verwijt
in de oogen. Maar zij begreep de beteekenis van dien blik
en bukte 't hoofd. Ja ja, er was wel geld noodig in huis,
doch hij zou niet verkoopen, nooit zou hij zijn meesterstuk
verkoopen aan die parvenus, die hem kwamen kwetsen tot in
't diepste van zijn hart. Hij was terug in zijn zetel gezonken,
doodsbleek en als vernield ; en zijn bevende handen streelden
nu de blonde hoofdjes der twee meisjes, die rechts en links
aan zijne zijde waren komen staan, terwijl zijn oogen, door
een sluier van onzeggelijke treurigheid bedekt, als begoocheld
op de reusachtige schilderij gevestigd bleven, op die grootsche
conceptie, op dat grootsch werk van hem, een avorton der
natuur, in wiens mismaakt_ en wandrochtelijk lichaam, het
genie van een machtigen schepper leefde.
Nochtans mijnheer Duwart, een weinig van zijne verbazing
hersteld, drong weder aan, verschoonde zich zelfs vaaglijk,
verzekerde den schilder dat het geenszins met het inzicht was
zijne schilderij te gering schatten om ze beter koop te bekomen,
dat hij zijn critiek uitgedrukt had. En hij herhaalde op een
gullen, verzoenenden toon:
»Allons, mijnheer Monfort, zeg mij uwen prijs, wij zullen
trachten overeen te komen".
Doch eensklaps trad mevrouw Duwart hoogmoedig-verontwaardigd tusschen beiden op.
»Maar enfin, Astère, dring toch niet verder aan", riep zij
wrevelig en met een grimas van misprijzen, die haar schoon
gelaat schielijk gansch leelijk maakte ; »gij hebt toch wel
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gehoord dat mijnheer u gezegd heeft, dat hij niet van zin
was zijne schilderij te verkoopen !"
Zij had den rug naar 't doek gekeerd, zij nam afscheid
van mevrouw Monfort, met een zwijgende buiging van koele
beleefdheid. Ook de schilder was weêr opgestaan en boog
het hoofd zonder een woord, terwijl mijnheer Duwart, verbaasd
over de bruske opschórsing der onderhandelingen, gansch
onthutst en verwilderd, met een onduidelijk gestamel van
excuses, zijne reeds uit het atelier verdwenen vrouw op de
hielen volgde.
Mevrouw Monfort leidde de bezoekers tot op den drempel
van het woonhuis uit ; de schilder en zijne twee kleine meisjes
bleven in het atelier.
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Hij was opnieuw in zijnen zetel neergezakt. Zijn vrouw
kwam terug binnen, , naderde met een treurig aangezicht tot
hem, boog tot hem neêr en drukte hem een teederen zoen
op den mond.
»Gij hebt wel gedaan", murmelde zij ; »gij hadt wel gelijk
hun uwe schilderij niet te verkoopen, zij begrijpen er niets van".
Hij gaf geen antwoord, maakte geen beweging. Het was
als had hij zelfs haar zoete streeling niet gevoeld ; hij bleef,
onbewegelijk, in zijn breeden zetel verzonken, den blik somber
en verstrooid, halsstarrig op zijn schilderij gevestigd, de handen
langzaam en werktuigelijk de blonde hoofdjes zijner meisjes
streelend, die aan zijn zijde waren blijven rechtstaan. Toen
deinsde zij zwijgend achteruit, met tranen in de oogen; en,
door een zacht gebaar der hand, riep zij ook hare meisjes
bij zich, begrijpend, dat hij in een van die crisis van sombere mijmering was, waarin hij niet wilde gestoord worden,
en die zich dan soms oplosten in een reactie van koortsige
werkkracht, gedurende dewelke zijn gerevolteerd genie wonderen schiep. Zij verlieten het atelier, stom, op de tippen der
voeten.
De avond viel in. Buiten, achter de hooge glasramen,
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over een horizon van weiden en wouden, daalde de zon in
een chaos van koperkleurige wolken ; en in de verwarring
der immense zaal met haar uitgekalke wanden vol zonderlinge,
vreemde schetsen en teekeningen, strekten zich groote, stille
schaduwen uit, die de hoeken in een grauwenden nevel
huidden, die ook, van lieverlede, de groote, majestueuse schilderij, als met een mysterieusen, aangrijpenden sluier bedekten.
Hij wendde halvelings het hoofd om, hij zag zich alleen
en een zucht van afgrijselijk wee steeg uit de diepte van
zijn boezem.
Ah ja ja, hij had begrepen ! Zijn ziekelijke ontvankelijkheid
van geniaal monster had hem, tot in haar diepst geheim, de
speculatie van den parvenu ontsluierd, de schandelijke speculatie op zijn toekomstigen roem, gevestigd op de vermoede
beperktheid zijner levensdagen. Ah 1 waarom moest die vreemdeling, die onbekende aldus den afgrond van al zijne smarten
komen omwoelen ! waarom moest hij hem de vergetelheid en
de illuzie komen ontnemen, die hem onontbeerlijk waren om
voortdurend zijn onsterfelijke meesterstukken te scheppen 1
In de vallende duisternis zag hij zijn mismaakte, schrale
lichaamsvormen aan, zijn lange, magere armen, zijn kromme,
knokkelige beenen. Hij voelde den afschuw van zijn bochel
in het kussen van den zetel ; het kwam hem voor als of een
tweede ik daar voor hem oprees, wandrochtelijk als hij, nietig,
mismaakt, gebocheld, afschuwelijk. En eene wanhoop zonder
grenzen, gemengd met eene machtelooze woede, hield hem
ter plaats genageld, zijn eigen afbeeldsel aangrijnzend, zich
zelf vermaledijdend, vermaledijdend de fataliteit die hem aldus
gemaakt had en den dag, die hem op de wereld had zien
komen. Ja, hij revolteerde zich tegen de onrechtvaardigheid
van 't noodlot ; hij rees half uit zijn zetel op, sidderend en
knarsetandend, aangestuwd door de sombere behoefte er een
einde aan te stellen, te sterven. Toen kwam het denkbeeld
van zijn vrouw en kinderen voor hem opgerezen, zijner z66
goede, mooie, teedere vrouw ; zijner zoo lieve, blonde, streelende kleintjes, en machteloos viel hij terug neer, met de
kracht der wanhoop vastgekneld aan het eenig en opperste
geluk, dat hem nog op de wereld bleef. Dat vizioen van
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liefde en geluk verzoende hem voor een oogenblik met zijn
ellendig lot, deed hem 't afschuwelijke van zijn bestaan van
monster vergeten. Maar de bruske gedachte, dat hij ook
aan dat eenig geluk welhaast vaarwel zou moeten zeggen,
drukte hem oogenblikkelijk opnieuw met een vernielende
kracht ten gronde.
Zijne van angst en smart vergroote oogen hadden zich
terug op zijne schilderij gevestigd. En in de steeds dichtende
duisternis scheen het prachtig tafereel van een meer en meer
aangrijpende en overweldigende kracht te leven. De bleeke,
havelooze figuren teekenden zich met een ongeloofelijke intensiteit van uitdrukking op den somberen grond van het doek
af; de tot de bestorming der fabriek evenwijdig-schuin oprukkende horde was als een zwerm van monsters, die uit den
schoot der aarde zelve scheen te springen ; de zwarte en
bloedkeurige vlaggen en flarden versmolten zich met de likkende
vlammen en de draaiende rookkolken der verre branden ; de
op de schouders der hercules gedragen aanvoerder scheen te
huilen van onmacht en gruwel, zijn beide armen nog wijder
opengespannen tot het weerhouden van dat razend volk, dat
naar een onvermijdelijken dood liep ; en de oogen der onbewegelijke, in dubbele, regelmatige rij gerangschikte soldaten
schitterden onheilspellender achter 't koud-blinkend staal der
gepointeerde roeren, terwijl de gapende ruimte tusschen de
twee groepen zich oogenziens scheen te versmallen, de vijanden
tot elkaar te trekken, in een blinden, wreeden dorst naar
lijken en naar bloed.
Hij huiverde, zelf door de macht en door de grootschheid
van zijn gewrocht overweldigd. 01 was het toch daar, in
die grootsche macht van conceptie en van uitvoering, dat
zich de levenskracht en harmonie bevonden, die aan zijn
physiek wezen ontbraken? Trok zijn genie zijne volmaaktheid
uit de wegkwijning van zijn lichaam ? En dat genie, o 1 was
dàt de adelheid, de voortreffelijkheid, de essentie zelve van
zijn gansche wezen niet ? .... een quintessentie van krachten,
een opperste kracht, anders schoon, anders grootsch dan de
lichamelijke volmaaktheid
olmaaktheid ?........
Hij huiverde sterker, een maalstroom van gedachten en
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gewaarwordingen woelde in zijn geest, hij onderging grootsche
en verwarde sensaties, hij voelde het physiek wezen in zich
verdwijnen, zich herscheppen in iets onvatbaars, immateriëel
en subliem. En alleen zijn oogen leefden, glinsterend, vergroot,
als in betoovering gevestigd op zijn aangrijpend doek, op het
subliem gewrocht van zijnen geest....
Zachtkens was zijn vrouw terug binnengekomen, van hare
kinderen gevolgd. Zij naderde tot hem, ontroerd en streelend,
zij legde hare beide armen om zijn hals en kuste hem opnieuw
hartstochtelijk en lang.
»Och ! wees niet langer treurig," bad zij, met een smeekende stem. »Laat u toch niet ontmoedigen door de domheid
van die parvenus, het is de moeite niet waard, neen, het is
de moeite niet waard. Zijn we toch niet gelukkig, wij ? en
bemin en begrijp ik u niet, ik ? Zeg, bemin en begrijp ik
u niet ?"
Zij was voor zijn voeten neergeknield, zij zoende hem, gansch
opgewekt, gansch ontsteld, gelukkig hem reeds minder treurig
te voelen, te voelen, dat zij hem geheel zou kunnen troosten.
Zij liet hem schielijk los, stond op, wees met een fier gebaar naar de schilderij:
»Allons, troost u. Is het niet schoon, is het niet prachtig,
zulk een talent, zulk een genie als het uwe te bezitten ! Waar
zijn ze, de kunstenaars, die zulk een doek zullen borstelen,
die onder hun penseel zulk een aangrijpend epos van volksmacht zullen doen herleven ?"
Zij sprak meer en meer opgewonden, haar wangen blozend,
haar glinsterende oogen beurtelings op het doek en op haar
man gevestigd. En hare stem klonk gejaagd, zij uitte, gansch
ontsteld, en als het ware instinctmatig, haar gedachten en
sensaties, die lang ingesluimerde, langzamerhand in het dagelijks mededeelen van zijn kunstenaarsleven ontwikkelde en gerijpte gedachten en - sensaties, welke nu eensklaps, als onbewust en tot haar eigen verbazing, met het geweld eener
openbaring in haar uitbarstten :
»Komaan, liefste, zeg, zeg, is ze niet grootsch en schoon?
Is ze niet kolossaal aangrijpend en schoon, die schilderij ? Ziet
eens die vrouw op den voorgrond, die vrouw met haar dood-
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kleurige, slappe borsten, welke die parvenus zoo afzichtelijk
vonden. Zijn dat de pramen niet der armoede, der arme
vrouw, die zelve schier geen kracht genoeg in zich heeft om
te leven en die nochtans . uit haar lichaam haar zuigeling moet
voeden ! Zeg 1 is zij het symbool niet van gansch dat ellendig,
verarmde volk ! En ziet die mannen, dien zwerm mannen,
komende uit de lijst, opwellende uit het onbekende, uit den
schoot der aarde, die gansche opwoekering der onterfden en
der uitgehongerden van 't menschdom, brutaal hunne miskende
rechten eischend, brood eischend, brood of dood 1 En dan die
andere meer verlichte man, hun opperhoofd, op de schouders
der hercules gedragen ; aanschouwt den afschuw en den schrik
op zijn gelaat, bij het vervaarlijk vizioen van 't bloed dat
zal vergoten worden ; zijn smart en wanhoop in 't besef zijner
onmacht tegenover die woeste benden die hem overrompelen,
uitzinnig van razernij, nog meer dorstig naar bloed, dan hongerig naar brood 1 0 ! 't - is schoon 1 't is schoon 1 Hij die zulks
kan scheppen, hij die zulk een machtig en aangrijpend epos
kan vereeuwigen, heeft het recht niet over 't leven te klagen;
hij is groot onder de grootsten, hij is onsterfelijk, eeuwig."
Zij zweeg, verstikkend door haar heftigheid, zij kwam terug
tot hem, schoon en hijgend van emotie en bedekte hem het
aangezicht met kussen en met tranen.
Teederlijk hield hij haar aan zijne borst geprangd, getroost, verzoend met zijn lot, 't gelaat ook badend in volzalige
tranen.
»Och zwijg, zwijg, liefste zwijg ; gij zijt goed, gij zijt edel,
maar zwijg," murmelde hij, haar nog inniger tegen zijn hart
drukkend.
Zij bleven eene lange poos stilzwijgend, als verlamd door
hun ontroering, hun gansche lichaam bevend, hun hart met
groote bonzen kloppend. En eensklaps, aan een onweerstaanbare behoefte gehoorzamend, richtte hij zich in den zetel half
op, verwijderde haar een weinig van zich en sprak, langzaam
en duidelijk, terwijl hij haar peilend in de oogen aankeek:
»Ik ben afgrijselijk leelijk, ik ben mismaakt en ziekelijk, zeg
mij, . zeg mij met oprechtheid, d ` `r, de hand op het hart, ... .
boezem ik u nooit een af keer in ?"

41
Zij schudde levendig het hoofd, zij antwoordde, glanzend
van schoonheid, de oogen vol bewondering en gloed:
»Gij zijt niet leelijk in mijne oogen, gij zijt schoon, gij zijt
groot en ik bemin u, ja, ik bemin u, en 'k ben er fier over
uw vrouw te zijn, fier de moeder uwer kinderen te zijn en u
met ziel en lichaam te behooren."
Zij viel terug in zijne armen, zij kustte hem in een onstuimigen hartstocht ; en in het ruim, somberig atelier, voor de
machtige en grootsche schilderij, was hun zwijgende omarming
aangrijpend als een symbool van vereenigde menschensmart
en heil
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I.
Wat is filosofie, wat zijn filosofen?
Die woorden zijn ouder dan de weg van Kralingen en
toch hebben zij geen algemeen erkenden zin. Minstens 2500
jaren wordt er gefilosofeerd ; ieder kent dan ook de groote
beteekenis van de Grieksche, de middeneeuwsche, de moderne
wijsbegeerte, en weet dat filosofen zijn vergood en verguisd,
verbannen en gevonnisd.
Er dient dus in die menschen en hun streven iets specifieks
te zijn.
Maar dat specifieke ontsnapt ons, als een aal, telkens als
men het meent beet te hebben. Dan bespeurt men een
element vergeten te hebben en — wèg is het begrip.
Sedert Pythagoras
aan wien de uitvinding van het
woord filosoof wordt toegeschreven
zijn 2500 j aren verloopen ; en nu heb ik ten minste niet zonder lachen de meening
van jouffroy kunnen lezen, dat de filosofie is »une science
dont 1'idée n'est pas encore fixée." Ik vind dat komiek, en
geloof dat het komieker indruk moet maken, naarmate men
meer in de geschiedenis der wijsbegeerte is doorgedrongen,
en daardoor meer in de gelegenheid is geweest aangedaan
te worden door het ontzaggelijk getob en de kolossale dosis
nonsens
door zooveel andere komieke dingen in één
woord
waarmee die geschiedenis ons doet kennis maken.
Want waarlijk, men behoeft geen verachter van de wijsbegeerte te zijn, om de komische elementen uit haar geschiedenis ten volle te genieten en er hartelijk om te lachen.
Integendeel, die in de filosofie nog iets anders ziet als phraseologie, of hersengymnastiek, of eene professorale broodwin-
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ning i), zal eerst recht zich ergeren en meêlijden hebben en
lachen over al het beroerde goed dat voor filosofie is uitgegeven ; precies z66 als een echt artiest zich ergert, of lacht,
tegenover al het ridikule dat aanspraak maakt op den naam
van kunst.
Wezenlijk het is geen wonder dat de beste koppen zich
soms met walging van de filosofie hebben afgewend. In
zoo'n verontrustende, of ergerlijke, mate als op »filosofen" zijn
op niemand de bekende woorden toepasselijk:
» Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte hort,
»Es müsse sich dabei doch auch was denken lassen."
Eens zelfs -- in een theologischen brief aan Karel den
Groote is dit plichtmatig en redelijk verklaard, en het
Niets, waaruit God de wereld schiep, wel degelijk voor iets
bestaande gehouden, daar ieder woord op een zaak betrekking heeft i).
De aardigste spot op de filosofie, die ik ken, is van Rousseau,
als hij zegt: »eest une manie commune aux philosophes de
tous les a^ ges, de nier ce qui est et d'expliquer ce qui n'est pas." 3)
Maar zonder gekheid als men in hoogen ernst hoort
verklaren : »la philosophie est une science dont l' idée n'est
pas encore fixée," zou het dan geen tijd worden langzamerhand, om zich eens ernstig af te vragen, of men hier

wel met een wetenschap te doen heeft ? Is het waarschijnlijk,
i) Prof. Spruyt, uit Amsterdam, heeft onlangs, in de academie van wetenschappen, in een zoogenaamde kritiek op Schopenhauer, verklaard, dat het den leeken
in de filosofenwereld maar om een levensbeschouwing te doen is, dat zij de
noodige »kritiek" missen. — Als men aan Socrates, Descartes, Spinoza, Hume
en zooveel anderen denkt, wordt die stelling op zich zelve reeds ridikuul. En
waarom zij dat is zal uit den tekst voldoende blijken. Professor in de wijsbe.
geerte en filosoof gaan ongeveer even noodzakelijk samen als leeraar in de kunstgeschiedenis en artiest te zijn. Feuerbach zag in eerstgenoemde combinatie zelfs
een »Widerspruch". — En hoe het bovendien met den kritischen geest van prof. S.
geschapen is heeft ieder kunnen leeren uit zijn domme kritiek op Spinoza; maar
onbetaalbaarder nog, uit zijn eigen bekentenis, dat hij »in 1871 en 1872, in ver»schillende geschriften, het Berkeleysche idealisme verdedigde, ofschoon hij in de
» meening verkeerde, dat hij een lans brak voor de leer van Kant." (Proeve van
een gesch. van de leer der aang. begr. bl. 173 noot).
2) Uit Fr. Lange's »Geschichte des Materialismus" (i 882) S. 540.
3) Nouv. Hél. part. VI, 1. XI.
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dat men zoo lang, met zooveel kracht en zelfbewustheid,
wetenschappelijk naar iets streven zou, zonder dat dat »iets",
of het object van dat streven, althans duidelijk te omschrijven
zou zijn ? Want men vergete niet, dat de begrenzing, of
omschrijving, van deze gewaande wetenschap tot heden niet
afstuitte op de gewone moeijelijkheid, dat de natuur nergens
scherpe grenzen stelt. Die moeijelijkheid zou ons even weinig
behoeven te beletten een zeer duidelijk begrip van wijsgeeren
of wijsbegeerte te hebben als wij dat b.v. hebben van een
volwassen mensch, die 66k zonder scherpe grenzen overgaat
in een kind en een grijsaard; van middelbaar onderwijs, of
wat dan ook.
Neen, de moeijelijkheid is hier veel radikaler; niet de
grenzen, maar het wezen, het heele »idée" »n'est pas encore
fixée". Dat het een wetenschap zou zijn is een pure »petitio
principii" dat moet eerst nog worden uitgemaakt.
Het komt mij, in dien stand van zaken, wenschelijk voor,
niet uitsluitend te blijven staren op de objectieve zijde van
de filosofie, op dat wat zij voortbracht, op wat men haar
intellectueelen kant - zou kunnen noemen, maar de wijs.
begeerte meer te beschouwen als alge neene openbaring van
's menschen ziel.
Tot heden, voor. zoover ik weet, heeft men dat nagelaten;
toch lag het, dunkt mij, voor de *hand om het eindelijk eens
langs dezen weg te beproeven. Nu heeft men het, wel is
waar, over de subjecten van de wijsbegeerte niet minder druk
gehad dan over haar producten. En vooral door de massa
kaf die hier onder het koren was, werd er altijd zeer verschillend geoordeeld. Zelden heel goed ; natuurlijk de filosofen
zelven uitgezonderd.
Zoo noemde bijv. in het begin der 16e eeuw de Parijsche
professor Pomponatius de filosofen niet meer of minder dan
de Goden van de aarde, en meende dat zij evenveel ververschillen van de andere menschen als werkelijke menschen
van geschilderde. i) Ook Plato, zooals men weet, stelde ze
weinig minder hoog.
1)

Bij Fr. Lange. »Gesch. des Materialismus S 167.
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Daarentegen prijst Tacitus iemand, dat hij beter was dan
zooveel anderen, voor wien de filosofie niets anders was als
een masker van de luiheid. i)
Ook schijnen de cynische filosofen, met hun langen baard
en kapotten mantel, meer als zoodanig geposeerd te hebben;
maar in den grond niet veel meer dan luie bedelaars geweest
te zijn. 2)
En zelfs Rousseau laat St. Preux zeggen : ije perds à peu
près le nom de filosofe pour gagner celui de fainéant, qui,
dans le fond, n'en diffère pas de beaucoup." 3)
Waartoe zou het dienen in dien trant nog meer te citeeren ?
De zielen van de filosofen werden natuurlijk wel besproken
dat spreekt van zelf, maar nooit anders als in een
vage beoordeeling, niet in onmiddellijk verband met haar
producten, om te trachten er achter te komen waarin het
eigenlijke wezen van de wijsbegeerte bestaat.
Overigens heeft men, aangezien de filosofie met stellingen,
redeneeringen, betoogen aankwam, steeds naar een afgebakend
veld gezocht de »idée" - van jouffroy waar die redeneeringen thuis behoorden, en dat veld is tot heden niet
gevonden, omdat het m. i. niet te vinden is. Immers voor
zoover er van stellingen en betoogen kan sprake zijn, zijn wij
op het groote veld van het kenbare, en dat is, uit den aard
der zaak, het gebied van de wetenschap.

Het is t priori zonderling, dat iets dat te weten is, dat
onze kennis, in welke richting dan ook, kan uitbreiden, zou
gelegen zijn buiten het gebied van de wetenschap. Alleen
het sterke maar vage idee fixe, dat de wijsbegeerte iets weten
wil, en dat zij toch geen gewone wetenschap is, kan verklaren
waarom men zoo hardnekkig zocht naar een wetenschappelijk.
object, buiten de wetenschap om.
Nu is er nog een reden waarom hier zooveel verwarring
heerscht. De grenzen namelijk, de feitelijke grenzen van het
gebied van de wetenschap, zijn in den loop der tijden telkens

i) Hist. Lib. IV. 5.
2) Fried1 ander : DDarstellungen aus der Sittengeschichte Roms " III 637.
3) Nouv. Hél. Part. V 1 7.
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verplaatst. Nu is er veel wijsbegeerte genoemd wat zich eenvoudig daardoor van de wetenschap onderscheidde, dat blijkbaar nog niemand er aan dacht het binnen de grenzen der
wetenschap te trekken. Zoo kon bijv. nog niet lang geleden
de heele psychologie als filosofie worden opgevat velen
willen zelfs tegenwoordig dat de laatste in de eerste zal opgaan terwijl in onze dagen de wetenschap druk bezig is
het heele veld van de psychologie als het hare te beschouwen.
Z66 was misschien ook de heele voor-Socratische wijsbegeerte meer bespiegelende wetenschap, voorbarige wetenschap,
dan filosofie.
Én dat men, om te begrijpen wat wezenlijk filosofie is, goed
zal doen de elementen van wat ik voorbarige wetenschap
noemde, te elimineeren, blijkt uit het feit, dat sommige exactwetenschappelijke mannen, zoo duidelijk mogelijk, geen ander
dan juist dàt veld aan de filosofie willen zien toegekend.
Het is klaar dat wat streng wetenschappelijke mannen uit de
filosofie kunnen gebruiken, nooit specifiek filosofisch kan zijn.
Zoo zegt Moleschott : » Die Erfahrung muss aufgehen in der
Philosophie, die Philosophie in der Erfahrung" en betreurt
het »dass es noch immer Gelehrte giebt, die Philosophie und

Wissenschaft trennen." i)
Duidelijker kan het niet. Hier is zeer zeker miskenning
van de filosofie ; maar volkomen juist gezien is het, dat als
en voor zoover men wijsbegeerte wil doen opgaan in een
wetenschappelijk object, men geen enkele gezonde reden heeft
om nog langer in de filosofie iets specifieks te zien.
Bij Moleschott was dat zoo. Het veld van de menschelijke
bespiegeling was voor hem verdeeld in een kenbaar en een
onkenbaar gedeelte ; met het laatste moest men zich óf in
het geheel niet bezig houden, df erkennen op zuiver theologisch (metaphysisch) gebied te staan ; het eerste was uit den
aard der zaak wetenschappelijk gebied, zij het dan ook dat
men er soms voorbarig zich wat ver op waagde.
Zoo blijft er niets als godsdienst en wetenschap, en de
filosofie wordt de bes^ieb eiende geest, die de laatste verder
i) »Kreislauf des Lebens," 5e Aufl. 1 io, 26.
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brengt. Dit alles is van zijn standpunt volkomen konsekwent. i )
Want wel hebben sommigen nog getracht aan de filosofie
een wetenschappelijke taak te geven, die alle wetenschappen
gezamenlijk tot uitgangspunt zou hebben, en haar »de wetenschap der wetenschappen" gedoopt ; maar ik heb daarin nooit
iets anders als een pedante uitdrukking kunnen zien, zonder de
minste beteekenis ; een verlegenheidsphrase, om met alle geweld
een »werkkring" te vinden, zooals men onder het »ancien
régime" nonsens-baantjes schiep met een mooien titel, ter
wille van een begunstigde persoonlijkheid.
Nog anderen hebben gemeend, sedert Kant, dat de filosofie
een leer van het kenvermogen moet zijn.
Maar waarom, in vredesnaam, zou dàt zielsvermogen alleen
buiten de wetenschappelijke zielkunde moeten vallen ? Plaatst
men zich in de daarbij te behandelen questiën buiten de
wetenschappelijke zielkunde, dan vervalt men al heel gauw
in ellendige scholastiek. Daar weten wij alles van!
Vroeger (1878) meende ik de moeijelijkheid te hebben opgelost door in de filosofie te zien de wetenschap van de
geestelijke verschijnselen. Maar dit is onhoudbaar. Vooreerst
is de wetenschap die grens al overgetrokken ; maar bovendien
is het ongerijmd iemand, die een, zij het ook nog. zoo goed,
boekje over opvoedkunde of maatschappelijke moraal schrijft,
daarom alleen filosoof te noemen en dien naam te ontzeggen
aan een Darwin of een Newton. Het was den knoop doorhakken, meer niet. Veel beter is het beschouwingen in
die richtingen eenvoudig op te nemen onder de psychologie
of de sociologie, hetzij het daarvan juiste, of alleen voorbarige,
of ook wel ongerijmde openbaringen zijn.
Maar evenmin zijn Darwin en Newton, enkel door hun
wetenschappelijk werk, tot de filosofen te rekenen. »Tot sunt

i) Ook Lewis wil hetzelfde als Moleschott, zij het met andere woorden:
vThe problem of our age is how to change this conflict (of theology, philosophy
and science) into a concourse to unite the independant and dissident efforts in
dependent and harmonious efforts. This problem may be solved by the transformation of science into philosophy and by the extension of philosophy into
religion." Hist. of phil. prol. XXI. Dus ook hier geen eigen bestaan voor de
filosofie ; oplossing rechts en links in wetenschap en godsdienst.
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personae quot qualitates" ; zij hebben het dus zeer goed ook
kunnen zijn, precies zooals zij artiesten hebben kunnen zijn.
Ook zal het wel overbodig zijn op te merken, dat de waarde
of rang van een mensch niet afhangt van het gelid waarin
men hem plaatst. Maar, naar mijn opvatting van wijsbegeerte,
ligt in hetgeen wij allen van hen weten even weinig opgesloten dat zij filosofen als dat zij dichters zijn geweest. Men
denke bovendien aan wat er uit het laatst van het leven van
Newton is bekend geworden.
II.
Aangezien godsdienst en wetenschap ons voor bespiegeling
vatbaar gezichtsveld ten volle innemen, zal dus, wil er van
wijsbegeerte nog langer sprake kunnen zijn, het specifiek filosofische moeten wortelen in het gemoed.
Die oogenschij nlijke tegenstrijdigheid, dat er washei d zou
kunnen komen uit het gemoed, is waarschijnlijk de groote reden
dat men zoo hardnekkig volhoudt te zoeken naar een specifiek wijsgeerig wetensdoel, naar een speciaal te kennen object,
naar de »idee" van die buitengewone wetenschap.
Maar is dat gemoed dan al zoo bestudeerd en met zooveel
succes, dat men zoo precies zou weten, wat het kan en niet
kan ? Weet men al iets noemenswaards van de verhouding
tusschen de intellectueele of voorstellingswereld en de gevoelswereld in onze ziel ? i).
De boterachtige zelfstandigheid die wij allen in den schedel
herbergen, staart ons nog altijd even raadselachtig aan als
vroeger -- het scheelt tenminste bitter weinig ; maar behoeft ons dat te beletten om , wetenschappelijk te praten
over onze ziel, in hare openbaringen?
Zoo min, dunkt mij, als over politiek, moraal of wat ook
i) Een jaar of 12 geleden heb ik geprobeerd, door een artikel in »de Humanist"
van v. Vloten (»iets over gevoel en rede"), in ons land hierover beschouwingen
uit te lokken die wat meer waard waren dan het armzalig beetje dat ik daarover
gaf. Maar niet alleen dat ik daarover niets te zien kreeg, men ging door met
over »de'' rede te praten alsof er geen moderne psychologie bestond. Alleen de
heer A. Pierson maakte een gunstige uitzondering, in zijn »wijsgeerig onderzoek."
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van dien aard. Men begrijpt niet, naar het schijnt, het allesbeslissende van ons gemoed, en als men in Nederland stof wil
vinden voor psychologische overdenkingen de krankzinnigendoctoren natuurlijk uitgezonderd dan moet men die niet zoeken
bij onze filosofen, maar liever bij de jongste artistieke generatie.
Maar hoe ontzaggelijk moeijelijk de quaestie van voelen en
denken, gemoed en verstand, in hun onderling verband, ook
zijn moge, enkele gegevens daaromtrent meent toch ieder
onbevooroordeeld mensch tegenwoordig wel te bezitten.
En daarbij staat stellig bovenaan de erfelijkheid. Iedereen weet
tegenwoordig dat niet alleen de dichter, maar wij allen, in hoofdzaak, niet gemaakt maar geboren worden. Die nimbus is, met zoovele anderen, verdwenen. Zelfs de dief niet de gelegenheidsmaar de karakter-dief wordt niet gemaakt maar geboren (wat
natuurlijk niet geheel verward mag worden met Lombroso's
meeningen over » 1'Uomo delinquente"). Shakespeare wist dit al:
»Alas 1 our frailty is the cause, not we,
For such as we are made, e'en such we be i).
En die groote man geeft daarin niet een banale expectoratie
over »de zwakheid van ons vleesch," of zoo iets ; neen, hij
was van die erfelijkheid zeer diep doordrongen en zag het
feit zeer klaar. In zijn oogen was het alsof wij gezaaid
zeuren. Hoor maar ! Als de in ongenade gevallen hoveling
van koning Cymbeline de twee zoons des konings, nog zeer
jong, in een boschrijke afgelegen schuilplaats heeft meegevoerd,
om ze uit wraak een minne opvoeding te geven, dan staat
hij later verbaasd over het voor den dag komen van allerlei
koninklijke hoedanigheden:
't Is wonderful
That an invisible instinct should frame them
To royalty unlearn'd, honour untaught,
Civility not seen from other, valour,
That wildly grows in them, but yields a crop
As if it had been sow'd 2).
t) Twelfth night II,
Cyinb. IV, 2.

2.

2)

4
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Een mensch staat er verbaasd over, dat er duizend menschengeslachten als ouders en kinderen hebben geleefd, en dat nog
altijd die ouders blijkbaar zoo vischachtig met hun kinderen
omgaan, dat die banale waarheid hun verborgen blijft. Ongetwijfeld is de oude opvatting van de menschelijke ziel daarvan
de reden ; maar het is toch zoo frappant ! Een zooveelste
prachtige illustratie van wat de menschelijke »rede" is.
Die in de maatschappij zich in het groot van de werking
van de erfelijkheid wil overtuigen, lette maar eens goed op
tweeërlei soort menschen, die beiden in een voldoend aantal
exemplaren voorkomen. Ik bedoel hen die, voorzien van
een zuiver intellectueel vernis, maar overigens zonder eenige
beschaving, met een echte ploertenziel, zich hebben weten op
te werken uit hun stand of maatschappelijken kring, en
hen die, hoogst beschaafd, maar met uiterst beperkte strengintellectueele vermogens, hun maatschappelijke positie enkel
danken aan en handhaven door geboorte en geld. Z66 zijn er.
Met appreciaties hebben wij hier nu niet te maken ; alleen
met feiten. De eersten bezitten de wapenen voor den levensstrijd en zien gewoonlijk, enkel en alleen omdat zij een of
meer examens achter den rug en een flinke betrekking hebben,

tamelijk laag neer op de andere categorie. Deze bezitten
intusschen, in hun dosis beschaving, allerlei inzichten en
gevoelens, die zeer moeijelijk te inventariseeren, maar daarom
niet minder reëel zijn inderdaad een heele wereld, die
voor de eerste categorie niet bestaat, en die daarvoor niet
bestaan zal, aangezien die zoo maar niet als voor een examen
is in te pompen.
Met zoogenaamde parvenuen heeft men precies hetzelfde
verschijnsel.
Het is dus evident dat beschaving, hoofdzakelijk, iets geërfds
is, zoo goed als de geciteerde hoedanigheden van de kinderen
van Cymbeline.
Trouwens hoe zouden wij zonder erfelijkheid geworden zijn
wat wij nu zijn ? Het Darwinisme kunnen wij zelfs heelemaal
laten rusten. Ook zonder dat gelooft immers geen sterveling
meer, dat, als wij een Balineesch kind in de wieg leggen bij
een Europeesche familie, dat er dan later geen typisch
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balinesche neigingen, gevoelens en begrippen voor den dag
zullen komen. Er is dus maar een klein beetje logica noodig
om te beamen, dat in de zichtbare vertegenwoordigster van
onze ziel — de hersenen onze vroegere ontwikkeling, als
in een register, staat opgeschreven i).
Hoe is dat gegaan ? Ja, dat weten wij nog niet. Maar dàt
weten wij toch al wèl, het volgt onmiddellijk uit het vorige,
dat die geërfde, in onze hersens geregistreerde, dingen zoowel
elementen uit de voorstellings- of intellectueele wereld moeten
bevatten als wat men gewoonlijk gemoedszaken noemt ; dat
de neigingen, die ons van natnre eigen zijn, ten allernauwste
samenhangen met het milieu waarin onze voorouders hebben
geleefd. En aangezien dat milieu nooit anders dan langs
den voorstellingskant onze ziel is kunnen binnendringen, zoo
is het zeker, dat wat wij gemoed noemen een sedert korter
of langer tijd verwerkt milieu moet zijn.
Alleen dus door een onpsychologische abstractie kon
Schopenhauer wat hij wil noemt, d. i. het heele gemoed,
zoo scherp tegenover het denken plaatsen.
Wij hebben heusch niet noodig bespiegelingen over een
amoebe-ziel te houden, om tot enkele klare inzichten te komen.
Men moet alleen goed vasthouden aan deze grondwaarheid,
dat 's menschen ontwikkeling niet van zelve gaat, maar door
altijd voortgaande aanpassing van het organisme aan zijn
milieu. Dit is zeer goed en klaar door Spencer ontwikkeld.
Gesteld de aarde deed net als de maan, door haar altijd
denzelfden kant van haar oppervlak toe te keeren, dan zouden
de menschen tegenover elkaar staan als die aarde en die
maan. Met hun oppervlak zou ik dan vergelijken hui, voorstellingswereld ; en hoe vreemd of valsch de vergelijking
overigens ook zijn moge, ik kan niet beter mijn meening
uitdrukken van de absolute onmogelijkheid om anders dan
langs dien voorstellingskant op de menschen te werken.
Alles, niets hoegenaamd uitgezonderd, dat bevorderlijk is gef

i) »The human bram is an organized register of infinitely numerous experiences,
,received during the evolution of life, or rather during the evolution of that
»series of organisms, through which the human organism has been reached."
Herbert Spencer, »Princ. of psych.' (1878) T. 470.
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weest aan onze ontwikkeling, moet dus zijn geweest voorvan stoffelijke invloeden wordt hier afgezien.
stelling
Nu bestaat er zeer zeker een innerlijk leven voor den
mensch, maar dat kan niet anders bestaan dan uit de aldus
verkregen en verwerkte elementen. Die aan directe Goddelijke
inspiratie gelooft, uit genade of wat ook, mag dit betwijfelen,
maar geen sterveling anders. Hoe het milieu door ons wordt
verwerkt en geassimileerd is nog volstrekt raadselachtig, maar
daarom kan het wel volstrekt zeker zijn dàt het wordt geassimileerd, en dàt er in onze ziel niets anders als dat geassimileerde bestaat.
Onze ziel is niet die van den Batavier, die met alle sedert
opgedane ondervinding kan sollen, als met een mantel of een
schoolboek. Zij is geen substantie, of »reiner Wille", die
onveranderlijk blijft tusschen al het veranderlijke, en de levensindrukken van eeuwen kan beschouwen als een schat om mee
te spelen ; de emotie is dus ook niet »omringd door een
»goudwolk of een regenstuiving van voorstellingen, in éénen
»gezien zonder konkrete nauwkeurigheid". i)
Die goed in zich zelven ziet zal bevinden, niet dat hij
tegenover zijn emoties staat, maar dat hij op een gegeven
oogenblik uit die emotie bestaat, met, zooals altijd, een subjective en een objective zijde. Die »regenstuiving van voorstellingen" voor de uitdrukking zelve neem ik mijn hoed
af is dus niet iets waarvan de ziel zich bedient, die zij
afsteekt als een vuurwerk om er bewonderend naast te zitten,
maar z66 is, dàt is de ziel zelve op dat oogenblik, van hare
objective zijde.
En hoe onontwarbaar de elementen van zoo'n emotie
mogen zijn, geheimzinnigs is er hoegenaamd niets meer in
dan in het allergewoonste biologische verschijnsel. In ieder
geval zal men, met een beetje goeden wil, moeten erkennen,
dat in de emotie geen andere stof aanwezig is dan die in
vroegere tijden langs den voorstellingskant door het organisme
is verwerkt. Daardoor en daardoor alleen zijn al onze neigingen, gevoelens, emoties en begrippen anders geworden als in
i) Nieuwe Gids Sept. 1 8 94 P- 319•
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den Batavier of den holbewoner ik zou wel eens willen
weten waardoor anders.
De logica komt dan ook in verzet tegen Schopenhauer's
psychologie. Immers één van beiden : óf de menschelijke
ziel is in den loop der tijden wezenlijk gewijzigd dan
moet men die wijziging met de ziel vereenzelvigen, dan
is het nonsens ze onafhankelijk van die wijziging te beschouwen (als »reiner Wille") ; want iets dat gewijzigd is,
bestaat niet sneer in zijn ongewijzigden toestand. Dan is de
menschelijke ziel heel iets anders als die van een insect, en
de ziel van den een heel iets anders als de ziel van den
ander. Dit is de banale, en ook de natuurlijke, opvatting in
het leven en de wetenschap. Of de ziel is niet gewijzigd, en
het onderscheid tusschen een insecten- en een menschenziel
onwezenlijk, iets bijkomstigs. Dit is de filosofische opvatting.
Maar dan is ook niet alleen het verstand iets bijkomstigs,
maar alles wat wij als m-nensch gevoelen en denken, gevoeld
en gedacht hebben ; alles letterlijk wat wij willen »hereinfabeln"
in het »sum" (ik ben). Een »intelligibel karakter" wordt dan
een onlogisch »Hirngespinst" i).
Het is dus zoo klaar als de dag dat als wij, menschen, van
gemoed spreken, daaronder een zee van verwerkte voorstellingen begrepen is, en daaraan verbonden ook een neiging
om overeenkomstig den inhoud te zien en te doen. Men
doet dus zeer verkeerd niet alleen laag op dat gemoed neer
te zien, maar het zelfs te beschouwen als essentieel te staan
tegenover onze begripswereld. 2) Als het verstand, of het
intellect, maar niet zoo eenzijdig als wapen in den levensstrijd
werd opgevat, als men het maar, zooals toch behoort, meer
onder het algemeen begrip van voorstellingswereld begreep,
dan zou de weg om in de laatste de keerzijde van de gemoedswereld te zien, zeer gemakkelijk zijn gemaakt. Begrippen
en emoties hangen z6o nauw samen als het subject en het
.

i) Over Schopenhauer schreef ik uitvoerig in het Weekblad »De Amster.
dammer" (Nos. v. 9, 16 en 23 Febr. 11.).
2) Ook hiervoor — voor die eenheid van voorstellen en gevoelen — is de
beschouwing van de daar straks besproken categorie menschen, namelijk de
beschaafde met beperkte geestvermogens, van het grootste nut.
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object in de allerbanaalste gezichtswaarneming. Het eenig
verschil is dat hier alles wat dieper zit.
En ook het willen is daarvan steeds absoluut onafscheidelijk. Er is eigenlijk niet alleen geen vrfr wil, maar in het
geheel geen wil ; willen is leven, bestaan, zijn.
Het hangt van den aard van de voorstelling en de omstandigheden af, of men zal willen denken dan wel ook handelen.
Ook hier is onze gewoonte om aan willen te verbinden een
naar buiten werkende, in daden zich omzettende levensenergie
de grond van een exclusieve, psychologisch verkeerde opvatting van »den" wil. Maar basta hierover. De diep in
onze ziel verborgen hoedanigheden waarmee wij de wereld
intreden, en daar, overeenkomstig daarmee, een passend milieu
zoeken, zijn dus wel degelijk zoowel van intellectueelen als van
gemoedelijken aard.
-

III.
Ook de filosoof komt, als ieder ander, om zoo te zeggen
in hoofdzaak kant en klaar, ter wereld.
Het is eigenlijk niet meer dan kinderachtig om wèl aan te
nemen dat de specifiek Hottentotsche neigingen en inzichten
en emoties zijn geërfd, maar niet die van eenig ander individu, onverschillig welk ook.
Neemt men nu de menschen zooals zij zich later aan ons
openbaren, dan kunnen wij ze al dadelijk in 2 groote categorien rangschikken — de overgangen worden hier natuurlijk
verwaarloosd of liever in één groote en één heele kleine.
Ik bedoel de menschen die men noemt menschen uit één stuk,
met zeer geprononceerde karakters, en alle anderen, waarmee
ik mij hier niet bezig houd.
Tot de eerstgenoemden behooren de filosofen. En hoe onmogelijk het nu ook zijn mag èn door het fabelachtig
gecompliceerde van onze emoties, èn door het toch nooit
uitsluitend heerschen van één karaktertrek, om de ziel van
een filosoof z66 te omschrijven, dat ieder die dien naam verdient er zich zuiver in vindt afgespiegeld hij zou het zich
zelven niet kunnen doen !
zoo meen ik toch als den grond-
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toon van zijn karakter te mogen stellen een zeer eig enaardi e
gevoeligheid voor de waarheid.
Dit is niet hetzelfde als oprechtheid, of eerlijkheid, of dorst
naar kennis ; die missen het isoleerende element in de filosofische
ziel, dat gemakkelijker te constateeren dan te omschrijven is.
Die er om lachen mocht, dat ik hier een vrij algemeen
ieders deel zijnd iets -- wat nog niet eens waar is 1 -- tot
het specifieke van de wijsbegeerte maak, die begrijpt niet,
dat de banaalste gevoelens door intensiteit en samenstelling
onherkenbaar kunnen worden, en zou bijv. ook om een
karakterizering van de kunst kunnen lachen, omdat iedereen
wel zoowat weet wat mooi is.
Waarheidsliefde is hier waarheidsdrang; de neiging, de behoefte om het persoonlijke en wisselvallige in eigen ziel te
vervangen door het onpersoonlijke en blijvende, en voor die
zielsbehoefte een milieu te zoeken dat wordt den filosoof,
vroeger of later, als zijn wezenlijk karakter geopenbaard. En
dat zal uit zijn werken moeten spreken, wil ik er echte
filosofie in zien, en geen scholastiek. Iemand is geen filosoof
in mijn oogen, omdat hij een boek schrijft over filosofie ; maar
ik acht een werk filosofisch werk omdat ik in den schrijver
een filosoof herken. Of ik het met hem eens ben, doet hierbij
niets ter zake. Z66 alleen wordt het ook begrijpelijk hoe
-

men zoo dikwijls duidelijk gevoelen kan met een filosoof te

doen te hebben, hoewel God, ziel, of kenvermogen hoegenaamd niet aan de orde is ; het is de grondstemming die
dan voor den dag komt.
Want in de daareven gekarakteriseerde waarheidsliefde zie
ik het filosofische zaad, dat later aan de opgeschoten plant
dien onmiskenbaren geur geeft, uit iederen regel bijna van
den filosoof even klaar spreekt als de uitwendig beschaafde
mensch uit de minst beduidende beweging van zijn lichaam,
en ons zoo gemakkelijk waarborgt tegen namaak, of bedrog.
Maar dat zaad kan daarom nog wel worden verstikt, of
verstrooid. En al komt er iets van terecht, dan hoeft de
plant nog geen bloem te dragen. En al bloeit zij, dan zijn
er ook van de filosofische mensch-plant natuurlijk meer of
minder mooie exemplaren. Door allerlei in- en uitwendige
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omstandigheden is het best mogelijk, dat de filosoof in den
dop gauw trouwt, en een betrekking krijgt, en zijn heele verder
leven vrijwel opgaat in familie- en ambtelijke zorgen. Wèl
zal dan zijn aanleg zich terdege openbaren, in tegengaan van
sleur, in rechtvaardigheid van bestuur enz. enz. ; maar de
wereld zal er geen filosoof in zien, dan alleen in dien banalen
zin, waarin de naam gegeven wordt aan hen, die in het particulier leven opinies uiten, die min of meer afwijken van de
algemeen erkende.
Ook kan er uit hem groeien een politiek hervormer, een
eminent publicist, een edel philantroop. De omstandigheden
waaronder, zal ieder zich wel gemakkelijk kunnen voorstellen.
Zoo gezien wordt het ook begrijpelijk hoe men menschen
voor filosoof kan houden, die toch eigenlijk, naar de andere
opvatting, door hun werken niet precies dien naam zouden
behooren te dragen. Het geheim zit eenvoudig in de gemoedskwestie, die men bij slot van rekening wel verplicht is in
aanmerking te nemen. Zoo is bijv. Renan »every inch" een
filosoof. Waarom ? Ik zie geen andere reden dan de hier
gegevene. i)
En zóó wordt het ook verklaarbaar hoe filosofen soms den
naam van nietsdoeners hebben kunnen krijgen. Dat waren
dan zeker de praktische filosofen, die te filosofisch waren om
gewone menschen te zijn, maar niet filosofisch, of verstandig
genoeg om veel te denken om op te schieten ; of de
impotente, zooals in de kunst, een Claude Lantier, uit Zola's
»Oeuvre" ; of in het algemeen lui waarvan Shakespeare zou
zeggen:
You are made
Rather to wonder at the things you hear
Than to work any.
Is nu het gevoel in den filosoof zeer intens en breed, en
7,ijn de omstandigheden, waaronder ook de inwendige, gunstig,
z) Renan heeft, zijn heele leven door, de waarheid, als een God, bewust in
let hart gedragen, en heeft gewild dat men op zijn graf schrijven zou : »veritatem
lilexi." Zie »Ernest Renan," Biographie psychologique, par (abriel Séailles.
?aris 1895
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dan eerst zien wij voor den dag komen wat door velen
eigenlijk alleen als filosofie wordt beschouwd.
En het laat zich verwachten dat dat zal zijn een wereldbeschouwing.
Nu is het waar, dat de eene filosofie er veel gemoedelijker,
d. w. z. meer als gemoedsproduct, uitziet dan een andere.
Maar daarin ligt niets vreemds. Want terwijl de eene meer,
misschien wel uitsluitend, expliceert op welke wijze, door
welke onderzoekingen, het subject bevrediging heeft gevonden
voor zijn_ gemoedsdrang, zal de andere meer nadruk leggen
op de gemoedsrust zelve. Uitgangspunt en doel blijven volmaakt hetzelfde.
Dit is zeer duidelijk te maken aan twee filosofen, Spinoza
en Spencer, wier filosofiën oogenschijnlijk,
in den toon of
stemming bedoel ik
zoo weinig van elkander hebben.
Spinoza's filosofie is vol gemoed, zou men zeggen ; bij Spencer
schijnt alles even koud wetenschappelijk. Zie eens beider
Godsbegrip. Bij Spencer is het, zooals men weet, »the unknowable", terwijl de »Ethica" vol is van God.
Maar er is niets ter wereld z66 vierkant in strijd met echte
filosofie als scholastiek gevit. En wie dat beaamt zal inzien
dat Spencer volmaakt hetzelfde Godsbegrip heeft als Spinoza
had. Immers ontdaan van wat Spinoza tegenover het in zijn
eeuw nog algemeen heerschend persoonlijk Godsbegrip wel
moest bespreken, lettende op wat hij inderdaad aan de Godsgedachte verbindt, durf ik te vragen, of Spinoza ooit zich,
anders, of op een andere wijze als Spencer, tegenover God
heeft gevoeld (gekend), wanneer de met geen woord over
God sprekende Spencer toch uitdrukkelijk in een geschrift
verklaart, dat hij zich gevoelt »an agency through whom works
the unknown cause" 1). Het eenig verschil bestaat hierin
dat Spinoza met nadruk er op wijst en aantoont, dat de mensch
in die rustige, onwispelturige, alle menschelijke kracht steunende
Godsgedachte, als de waarheid bij uitnemendheid, ook zijn
eigen kracht en zijn eigen troost moet leeren zien.
Het is daarom niet onmogelijk dat Lichtenberg's voorspeli) »Man versus the state", postscriptum.
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ling nog eens uitkomt : »Wenn die Welt noch eine unzâhlbare
» Zahi von Jahren steht, so wird die Universalreligion ge» lâuterter Spinozismus sein ; sich selbst überlassene Vernunft
«führt auf nichts Anderes hinaus, und es ist unmöglich dass
»sie auf etwas Anderes hinaus führe" i).
Maar daarmee hebben wij hier niet te maken.
IV.
Wij zijn nu zoover, dat een duidelijke onderscheiding tusschen godsdienst, wetenschap en wijsbegeerte gemakkelijk te
maken is altijd natuurlijk als karakterizeering, niet als grensbepaling ; want alles loopt hier beneden in elkaar. Het
onderscheid tusschen godsdienst en wijsbegeerte is hemelsbreed, of nul. Na hetgeen ik zooeven met opzet van Lichtenberg heb aangehaald is dit klaar als de zon. Maar tusschen
hetgeen op dit oogenblik nog overal voor godsdienst doorgaat,
en filosofie, is het verschil als tusschen dag en nacht. Zoo lang
de krankzinnige meening heerscht dat wij, menschen, God beleedigen of bevredigen kunnen, zóólang zijn wij barbaren,
halve wilden, en heeft de filosofie daarmee evenveel te maken

als de waarheid met den leugen. Zoo als de godsdienst nog
overal is zoekt de mensch daarbij zijn eigen ik en niet de
waarheid, hoe bedekt en schijnheilig soms ook. Zoodra echter
de godsdienst niet feitelijk den mensch maar inderdaad God
zal zijn gaan vereeren, zullen natuurlijk godsdienst en wijsbegeerte één zijn, en welke naam er dan van de aarde verdwijnt zal wel hetzelfde zijn.
Het onderscheid tusschen wetenschap en wijsbegeerte is
ook zeer wezenlijk. En wanneer onze Moleschott dat niet
zag, dan is liet omdat hij zich een zeer mogelijke eenheid
droomde, zooals Lichtenberg tusschen godsdienst en filosofie.
Maar wij moeten hier feitelijke toestanden beschouwen, en dan
heeft de wetenschap een anderen oorsprong, omvang en doel.
Uit het verschil in oorsprong volgt de rest.
Beoefening van een wetenschap, door een wetenschappelijk
i) Aangehaald bij Lange Gesch. des Mat. S. 350.
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man, kan vooreerst berusten op allerbanaalste motieven, en
in geen geval op iets anders als individueelen dorst naar
kennis, of dorst naar vergrooting van den omvang onzer
kennis in een bepaalde richting ; anders wordt hij filosoof.
Zelfs banale waarheidsliefde laat staan de eigenaardig filosofische is hier volkomen onnoodig, en zelfs bij de beste
koppen dikwijls ver te zoeken. Een frappant voorbeeld daarvan geeft Henry Drummond, in zijn »Natuurwetten in de
geestelijke wereld."
In die alleramusantste phraseologie, in dat boeiende boek,
dat met zooveel geest en frischheid den godsdienst en de
gemeenschap met God wetenschappelijk (Darwinistisch) grondvesten wil, zegt de schrijver : »Wij zullen nooit de smart
»vergeten, waarmee wij eens de belijdenis vernamen van een
»buitenlandsch hoogleeraar : » »ik pleegde belang te stellen
» »in den godsdienst," " zoo zeide hij in hoofdzaak, » »maar
» »godsdienst is een gewichtige zaak. Ik had het heel druk;
» »er bleef weinig tijd over om mij er mee in te laten. Als
» »Protestant werd mijn aandacht gevestigd op den Roomsch» » Katholieken godsdienst. Deze lachte mij toe, en in plaats
» » van zelf mij neet den godsdienst te vermoeien, stelde ik mij
» »zelf in de handen der Roomsche kerk. Eenmaal 's jaars
» »ga ik naar de mis." Dit waren de woorden van een man
»wiens naam zal voortleven in de geschiedenis van zin land,
»van iemand tevens, die alles wist van liet j5arasitisme." i).
Dit feit zegt meer dan beschouwingen. Zeker, dat een
celebriteit in de een of andere biologische wetenschap zegt,
dat de katholieke godsdienst hem toelacht, en, louter voor
zijn gemak, tot die godsdienst overgaat, is misschien éénig.
Maar het verschijnsel op zich zelf, ontdaan van alle overdrijving, is algemeen ; dat er namelijk een scheiding is in de
ziel van een streng wetenschappelijk man, tusschen dat gedeelte waarmee hij zijn wetenschap uitoefent en dat waarmee
hij de maatschappij beschouwt. Wetenschappelijke menschen
als zoodan:g, zijn dus maar halve, of kwart-menschen en dikwijls nog minder.
i) In de vertaling door Dr. Bronsveld (Amst. 1886) p.

241.

Ik cursiveerde.
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Maar daarom is toch een zeer belangrijke toenadering tusschen wetenschap en wijsbegeerte mogelijk en zelfs aanstaande,
nu de eerste zeer beslist op het gebied van de psychologie
is gekomen. Over het algemeen is het ondenkbaar, dat bij
den zeer belangrijken vooruitgang die er in de deterministische wereldbeschouwing te wachten is, de mensch er niet
eindelijk toe komen zal harmonie te brengen tusschen godsdienst en wetenschap. Ik voor mij zie daarin den voornamen
drang en de voorname taak van de wijsbegeerte ; want beiden
zijn in waarheids-liefde vereenigd Dat die opvatting juist is,
daarvoor is een klaar bewijs het feit, dat als godsdienst en
wetenschap elkaar ontmoeten, de filosofie noodzakel jk moet
zin doodgedrukt. Of men zou kunnen zeggen, dat dan godsdienst en wetenschap beiden op de plaats zijn gekomen waar
vroeger de filosofie stond, en dus beiden filosofie geworden
zijn, alles filosofie geworden is. Zooals men weet, wilde nu
al Moleschott de filosofie en de wetenschap in elkaar doen
opgaan. En als men werken leest als het aangehaalde van
Drummond i) en men hoort de zoogenaamde spiritisten het
spiritisme als »de wetenschap der onsterfelijkheid" bepalen
(Riko), en in de sterkste bewoordingen op wetenschappelijk
karakter aanspraak maken 2), dan mogen velen, schouderophalend, zuchten over de intensiteit van den menschelijken
grootheidswaanzin, als veelbelovend voor de toekomstige
harmonie in ons denken en gevoelen is het verschijnsel zeker.
En dat is het voornaamste. Zijn de spiritisten wetenschappelijke baanbrekers, dan zal dit moeten blijken, dan kan het
spiritisme geen kliekgenot blijven ; met een priesterlijke wetenschap, of met regendoctoren, houden wij ons niet meer op.
Omgekeerd zal de wetenschap alle goed geconstateerde
nieuwe verschijnselen in zich opnemen ; dat spreekt van zelf.
i) Ook de bekende Lawrence Oliphant gaf aan zijn tlieosophien den titel
,scientific religion." Zie over die blijkbaar interessante persoonlijkheid, die met
dezelfde woorden als Goethe stierf, een artikel in de Rev. des 2 M. van i Sept. 18 93.
2) »Der Spiritismus entfernnt sich nicht nur nicht von dem wissenschaftlichen
i>Axiom dass alle Erscheinungen dem Causalitátsgesetze unterworfen seien, sondern
»er dehnt dieses Axiom noch weiter aus, indem er die Gesetzmissigkeit der in»telligibeln Welt proclamirt." Duprel, Experimental-psychologie, Leipzig 1891,
p. 131.
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Maar dat zij verbazend voorzichtig is, is niet genoeg te loven;
de wereld heeft waarachtig al genoeg van een reusachtig
krankzinnigengesticht ; laat de wetenschap ten minste iets
blijven waaraan de maatschappij zich vast kan houden, als zij
à1 te duizelig dreigt te worden. Die in dit opzicht haar
verwijtingen doen van dogmatisch ongeloof vergeten twee
zaken, die haar in mijn oogen absoluut vrij spreken. Vooreerst is het meer dan stuitend hoe de spiritisten zich gedragen
als een godsdienstige sekte. In plaats van met open armen
te ontvangen ieder die bereid is, met de meeste eerlijkheid
.en waarheidsliefde, aan liet onderzoek deel te nemen, weren
zij ieder die niet ten minste drie-kwart overtuigd is. Er zijn
misschien uitzonderingen, maar toch is het waar wat ik zeg,
want ik heb het persoonlijk ondervonden.
En dan -- welke grens wil men toch wel stellen aan
iemands recht om ongeloovig te lachen over sommige beweringen ? Hoegenaamd geene ? Als ik bij Livius lees dat
een os op de markt te Rome uitriep : »Rome pas op !"
zou ik dan niet mogen lachen ? Stellig niet,. als men bij een
tegen de wetenschap lijnrecht aandruischende bewering, in
dit karakter van haar, nog geen voldoenden grond vindt voor
het recht om haar ernstig gehoor te weigeren. En men vraagt
niet alleen ernstig gehoor, maar eischt dat men aan een anderen os tijdroovende studie zal gaan wijden ! Neen, men
moet zeggen : kom eens mee, dan zal ik je eens iets laten
zien waar je wetenschap nooit van droomde ; -- en eerst als
er dan onwil bestaat, heeft men recht van spreken. Alle
andere eischen zijn indiskreet.

NASCHRIFT.

Mijn opvatting van het specifiek-filosofische als een soort
godsdienstigen waarheidsdrang kan ik illustreeren, bij wijze van
tegenstelling, met een stuk uit »de Nieuwe Gids" van Sept.
1 8 94 getiteld : »Psychologie van het leven."
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Dat uitstekend geschreven, in zijn hoofdgedachte reeds
boven in den tekst besproken stuk, lijkt als twee druppels
water -op echte filosofie. Maar getoetst aan mijn criterium
merkt men dat het water niet zuiver is en het stuk evenveel
heeft van echte filosofie als margarine van boter.
De schrijver ziet, in zijn hevigen afkeer van al wat begrip
en wetenschap is, in de Emotie »de meest wezenlijke levensverrichting," • » Alleen in de Emotie wordt de reëele realiteit
gekend." »De Emotie is met gesloten oogen en naar binnen
gewende blikken." »De hoogste Emotie is de emotie van God."
Vele emoties worden dan opgenoemd. »Van de grootti
ideeën Heiligheid, Ideaal, Leven, het Goede, het Schoone,
God, eeuwigheid, en vele meer is de Emotie het leven en
de kracht."
Sommige filosofen, waaronder vooral Spinoza en Locke, » dien
prins der vervlakking" (sic), krijgen er van langs als »vierendeelers" van de groote ideeën. Geen wonder ; die menschen
hebben nooit goed in hun eigen ziel gekeken. »Maar wie
»introspectief in zich zelf zich bewust wordt van zijne psychische verrichtingen en zedelijke ideeën, verantwoording,
» schuld, kontinuïteit, wordt zich bewust van een basis of zelf
»of ik, in de verrichtingen zich opbarend. In onze ziele»stroomingen voelen wij een grond, en denzelfden grond telkens
» weder, en daarvan zeggen wij : gij zijt het niet, en hij is
»het niet, maar ik ben het. En het ik of de levensbasis is
» van transcendentalen aard : het transcendentale subject onzer
»levens-daden; het in de wereld der onzienlijkheid staande
»en gaande zelf der wezens, dat oogen heeft in de wereld
»der zichtbare dingen : het mysterie der eigen subjectiviteit.
» Maar hiervan te spreken ligt buiten het bereik der weten»schappelijke verstanden; .... het is een kwestie van intro»spectief levensgevoel. Het ligt nu eenmaal in het burger»lijke vermogen der empirische wetenschap, om de hoogste
»zekerheden des geestes aan te randen omdat ze geen ver» standsresultaten zijn." (p. 3 22.)
Hier heb ik al genoeg om te doen zien wat een echt valsch
stuk wij voor ons hebben ; geheel afgezien van de innerlijke
waarde van de resultaten neen dat woord mag ik niet
•
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van de visie
gebruiken, dat klinkt te verstandelijk, maar
van den schrijver. Die is reeds boven in den tekst besproken.
In het citaat liggen twee enormiteiten, twee tastbare valschheden, die, onverschillig hoe men denkt, of voelt ,of ziet, aan
niemand gepermitteerd zijn.
Vooreerst vraag ik : hoe komt het, dat de schrijver met geen
woord melding maakt van de kolossale emotie van de waarheidsliefde, en onder de »Groote Ideeën" wel het goede en
het schoone, 'maar niet het ware noemt ? Daarop is letterlijk
maar één antwoord mogelijk : het kwam niet in zin kraam
te pas. Immers dan zou zijn heele stuk ontzaggelijk aan kracht
verliezen, dat, zoolang de waarheid zal beschouwd worden als
iets verstandelijks, ten minste verstandelijk controleerbaars,
vierkant kan gezegd worden te zijn gericht tegen de waarheid.
En wat voor jezuieten-streek is dat om de waarheid niet te
noemen en te achten, maar ze zoo gluiperig, en passant, toch
zijn deel te achten, onder den naam »hoogste zekerheden
des geestes ! "
Ideeën die den schrijver niet aanstaan worden eenvoudig als
verstandelijk uitgespuwd ; ideeën die hem wèl aanstaan zijn
» de hoogste zekerheden des geestes." Redeneeringen van
filosofen zijn allemaal arm-redeneeren, maar wat er uit deze
jezuiten-ziel komt, zou goud waard zijn 1 Welke andere bedoeling
kunt gij met uw stuk hebben gehad dan aan te toonen dat gij

beter weet dan genoemde filosofen wat er ligt op den bodem
van de algemeen menscheljke ziel ? Niet om uitsluitend uw
eigen expectoraties publiek te maken, met de nederige gedachte anderen misschien tot troost en steun te kunnen zijn,
schreeft gij uw stuk ; dàt zou iedereen even respectabel gevonden hebben. Maar — de titel geeft het reeds aan
uw stuk heeft wel degelijk wetenschappelijke, d. i. algemeen
psychologische pretensies.
Die filosofen daar hebben geen begrip van een menschelijke
ziel 1 Dat is de zelfs met zooveel woorden uitgesproken hoofdgedachte van uw stuk. De naam wetenschap en de wetenschap zelve bij anderen wordt geminacht, en toch
precies gedaan alsof men zijn eigen ideeën voor wetenschap
hield. Het is een gedraai waar men wee van wordt.
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Er heerscht in liet stuk precies dezelfde zich a priori buiten
alle . controle stellende aanmatiging, die het oude kerkgeloof
kenmerkte. Maar dat meende ten minste door Gods openbaring geïnspireerd te zijn. Dat meent de schrijver niet.
Zin toon mist dus allen grond.
Hoe het zij, ik constateer, dat de schrijver, in zijn ziel kijkende,
en wel zoo rustig mogelijk, met gesloten oogen, daarin de
emotie van de waarheidsliefde niet heeft gezien. Natuurlijk;
want die was er niet.
De tweede enormiteit een gevolg van en een straf voor
de eerste is het voorstellen van Spinoza als een banaal
wetenschappelijk man, zonder hartstochten, zonder emoties.
Nu kan men hier boven zien, dat volgens schrijver » de hoogste
emotie is de emotie van God." En dan vraag ik alweer hoe
is het mogelijk, dat men, na een man besproken te hebben die
door v. Hartmann is genoemd » de bloem van het mysticisme",
onmiddellijk durft te laten volgen : »het ligt nu eenmaal in
»het burgerlijke vermogen der empirische wetenschap om de
»hoogste zekerheden des geestes aan te randen" enz. enz.?
Hoe verklaart men zoo'n criante leugen? Daarop is alweer
geen ander dan hetzelfde antwoord mogelijk. Het kwam

zoo

in schrijvers kraam te pas.
Het is een miserabel ding in de wereld, niet zoozeer dat
er zoo weinig echt mooie zielen zijn, als wel dat de weinigen
die er nog zijn zoo dikwijls voor leelijk worden uitgescholden.
In zaken als de hier behandelde heeft dit psychologisch volmaakt denzelfden grond als het schelden van het kerkgeloof:
namelijk : gebrek aan waarheidsliefde, het verroest zijn in
onze ziel van den ouden egoïsten mensch, die eerst finaal
moet verdwijnen, willen wij ons inderdaad niet meer dier
behoeven te noemen.
Vroeger noemde het kerkgeloof alles goddeloos wat daarboven uitstak. Tegenwoordig mag men zoo goddeloos zijn
als men wil, maar niet materialistisch, zooals het heet.
Het ware beter dat vooral zij, die zoo weinig aan begrippen
zeggen te hechten, er eens meer op geliefden te letten wat
iemand inderdaad is, in plaats van hem te verketteren op
grond van zijn belangeloozen blik in den wereldschen loop
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van zaken. Een theorie is toch zelve geen materialistisch
ding, zou ik denken. Die zonder valsche bijgedachten redeneeren wil, zal dus zijn verkettering bewaren voor materialistische neigingen, niet voor materialistische (?) theorieën. Dat
dit practisch niet op hetzelfde neerkomt weet ieder die zijn
oogen open doet. .

DE NATUURLIJKE AARDE
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.

Zij schreeuwden aan alle kanten:
Ge zijt zus, ge zijt zoo
Ik voelde verward in hun wanten,
En kende mijnelven nóo.
Toen ben ik, ziel, leven in me,
Regelrecht tot

u gegaan.

Gij sloot den uitwendigen zin me
De inwendige is opengegaan.

Die zag als een oog voor een venster
Mijzelf in een schoone natuur.
Ik zag blij, dat ik, ziende, wenschte er
De geziene te zijn voor een uur.
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En ik wás de geziene : ik liep ginder
Den tuin op en neer als hij zelf.
Maar wij dachten niet : wie is nu bunder?
Elk was anders, maar elk was zichzelf.
En nu bid ik mijn ziel alle dagen,
Dat 'k mezelf niet mag zien, maar zijn.
Want de woorden waar menschen meê plagen
Zijn . zijn niet, maar zien, dat is schijn.
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II.

Nu ja, ik heb al die jaren
Gebeuzeld, bedachtzaam gepraat;
Om de dingen die buiten me waren
De ziel in me gehaat.

Ik wou filosoof, geleerde,
En vak-mensch zijn:
Ik dacht dat ik dus-doend meer de
Zaken zou zien en minder de schijn.
Maar owaaime, de zaken warden
Vaag om me rond;
Totdat ik hun heldre gestalten
In mij vond.

In me

en toen zag ik naar buiten

Binnen en buiten was één.
't Is een wonder

'k mag de oogen sluiten

Of oopnen, 't is nu ál een.

••

In ons is de geboren
Klaarheid, maar als ze in ons is,
Zoeken wij buiten vergeefs de verloren
Donkernis.

En nu spreek ik geen woorden, maar zaken,
Geen zaken maar ziel:
Elk woord is zoo'n niet te verblaken
Vonk, die daar eenmaal viel;

Eenmaal

waar de tijden mysterie

Zijn, vanwaar alles begint ;
Wat geen mensch meer kennen kan, eer hij
't Her-kennend bemint;

In 't donker, waar alle zielen
Werden tot wat zij zijn:
Lichten, die in de krielende dingen scheiden den schijn.
Brand dan nu, vonken. Ga open,
Ziel van mij —
Ik ben toch maar éen uit den hoop en
Wat zegt het, éen waan voorbij
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Ik zit in een volte van wanen,
Een somber volk
Gij, sparkel als staartster-vanen
Een kroon -- een dolk
Een eeuw-eind — een volk in 't donker Een hemel laag
Brand luid, er is in uw flonker
Een heil

Zie uit

een plaag

er is rood in de wereld

Een lucht van bloed Zie uit

in de wolken dwerelt

Uw goud – uw gloed.
Want de zielen zijn ongemeten,
Een mensch-ziel de ziel van een tijd.
Wie u uitspreekt, laat hij weten
Dat ge ziel van alle andren zijt ;
Dat de Al-ziel ontslaakt is,

zin leven

Een stroo op een stroom ; —
Dat zijn aardsche bestaan gaat begeven
Zijn macht, als een zijn in een droom;

Dat de vloek van de tijden, de zegen,
Slaat of druipt, 'onverwacht
Op zijn hoofd ; — dat hij is de verkregen
Zondaar en zoen van zijn geslacht.
Dat hij kniele, om zoo laag gebogen
Te zijn als een mensch kan zijn,
En dan staan met tusschen zijn oogen
De plek, waar de vloekhand schrijn' ;

Laat hij staan, en dan blij als een ander,
Uiten wat géén mensch uit : —
Zijn woorden glijden, een brander
Gelijk, in een vloot, met sissend gefluit : —
Geen zal ze stuiten

daar stijgen

De kasteelen van steng en takel
Ginds drijft in ontredderd zwijgen

Zin romp, dat schuine spektakel —
En dàn zal geen klacht zijn
Keerde vanwaar het kwam :
Uit de Al-ziel ontrezen,
De Al-ziel die 't hernam. —

zijn wezen
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III.

De ziel is van alle dingen
Los, en leeft alleen
In gemeenschap van zielen, die zingen
Rondom haar heen.
Hun stemmen zijn van de Al-ziel
't Hoorbare koor,
Maar de mensch die dien z waren val viel
Verhardde 't oor.
Dien val, niet van éénen Adam
In zonde, maar van aldoor
Den mensch die de dingen aannam
Voor waar, en hun ziel verloor.

Zij zagen de dingen zielloos,
En zielloos werd hun de mensch:
De wereld mocht niet wielloos
Zijn, zou hij draaien naar wensch;

73

En elk mensch was een wiel: de machine
Knarste, de pan sleet uit —
Smijt weg : 't is een in-te-voorziene
Zaak : hier is een die sluit.
En daar roest het oud-ijzer — de stapel
Verteert bruin-rood —
Het machinenhuis dreunt

wat maakt m'er?

Voêr voor den dood.

Houdt op! ik wil al die wielen
Zien als ze zijn.
Dit zijn lichamen niet, dit zijn zielen,
En de zielen zijn mijn.

De zielen zijn om tot te spreken,
Lijnrecht, oog in oog.
Hoor hier, want mijn ziel zal doen breken
Tranen uit de oogen droog :
»Tusschen ons heb ik weggeworpen
De materie die doodt.
De vlam van mijn ziel zal slorpen
De nevel die rond u vloot.
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»Zie u zelf: gij zijt blinkende geesten,
Onsterfelijk.
Hij liegt die u zegt dat ge beesten
Zijt en verderfelijk.

» In de diepten van tijden is heilig
Geboren de menscheziel.
Zie voor u dat elk haar veilig
Bewaar' als zij in hem viel.
»Wij zijn door de donkere tijden
Gezonden, een karavaan,
Om een groote juweel te geleiden
Naar een plaats die we niet verstaan.
» Als er een van u is die zal dulden
Dat ze vuil en verloren gaat,
Zullen allen die de eeuwen vulden
Weeroepen over dien smaad.
» Als er een van u niet zal blinken
Rondom het behouden kleinood,
Zullen allen er rondheen zinken
En weeroepen over uw dood.
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»Als er een van u niet kan spreken
Als een ziel tot u roept waar ge zijt,
Zullen allen zich buigen

breken

Dat een ziel, een ziel is ontwijd.
»Maak vrij dan de banden, de wanden,
Die beletten dat 'k tot u ga.
Zielen zijn vlammen die branden
Moeten naar elk en tot éen vlam, ja.

» Sla uw oogen op. Wat is daar achter?
Belang, wereldschheid ?
Dit is ál van de dingen, verachters
Van ziel en onsterflijkheid.
»Ziel is ziel, zooals goud goud is,
Te toetsen en ongëallieerd.
Je proeft ze, zooals zout zout is
Op de tong, ook zonder je 't leert.
» Zeg niet : hoe haar kennen ? Ze is Waarheid,
Die niet liegt, die niet lijkt.
Ze is een vuur dat in elk hart klaar leit,
Dat brandt, dat blijkt.
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»Ga nu uit en zeg elk die 't wil weten:
» Ik ben vrij, ik ben ziel.
» Laat de wanden nu zien, de keten,
»Die mij, vrije, hiel.
» » Ik zal spreken tot u als gelijke,
»Tot elk, ook tot u.
»Ik ben als de vlam, die wel wijke
»Voor een koeltjen luw ;

» » Maar als vlam ook die brandt als het harde
» Hout er op stort;
»En 't water dat blusschen zou, sarde
«Alleen, als 't geworpen wordt.
» » Ik ben vlam, zoo wees gij het, wij beiden
» Branden omhoog.
» Hun licht zal de wereld leiden,
»Alsof er toog
» » Strooming van zielen 't heelal door,
»Naar de Al-ziel heen,
»Komend voor eeuwig dien val voor
»In de dingen en hun wereldsch geween."
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IV.

Ik zit in November-misten,
Een eenzaam man,
Zij streepen in lange risten
Mijn venster an.
Zij zijn de vergane ellenden,
Die zwerven knie-geknikt,
Die 't bukkend hoofd nooit wendden,
Nooit hebben opgeblikt.
Zij steunen d' een den ander,
En wagg'len zonder steun,
Zij zijn willoos, en drijven elkander,
Zij murmlen, en 't klinkt als gekreun.
Zij komen uit tijden, ouder
Dan mensch doorzocht,
En, moe van den tocht, op den schouder
Van d'een, legt d'ander het hoofd, of hij rusten mocht.
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Zij komen uit de allernieuwste,
Waar gezien in den donkeren nacht,
Het roode fornuis nog zijn drieste
Vlammen ontlaait en de vracht
Van rook en roet uit den krater
Op de zwarte fabrieksmuren rijst,
En de schok van machinen zijn schater
Door de doodsche gemoederen ijst.
Zij komen en dragen gelaten
Wat ze zelf hebben uitgeschreid
Zij dragen door onze straten
Onze menschlijkste menschlijkheid:
Het leed dat van d'aard is en eenmaal
Op aarde moet worden verzoend ; Het bloed en de tranen, het weenmaal
Van 't leven, sterven doend ; —
Het deel van de meesten, dat allen
Onzer trefbaar is
0 mijn broeders, wat vervallen
Onze rechten, voor gelijk recht op droefenis.
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V.

De gulden ideën leven
Voor zich, zijn lichaamloos:
Zij dalen en stijgen, zweven,
Lichten, luiden altoos.
Triangels en aureolen
Rond cirkelende roos,
En gloênde kogels dolen
Door ruimten mateloos.
En al hun klanken luiden
Vreemd, in éen naam
Van vreemd beduiden:
Gelijkheid — saam.
En al de wereld-dingen,
Vol vast verschil,
Voelen vol wonder dwingen
En zonder wil,

8o

Gelijkheid, als een
Herinnering,
Der dingen wals en
Verandering

Door-dansen, -deinen
Van strijdgen geest :
Eén zin

éen schijnen

Eén rhythme meest.

Eén rhythme

als sferen-

Gezang gedaald
Eén schijnen -- veeren
Van duif die straalt
Voor wie, doortogen
Het heiligé oor —
Wier wijd-ope oogen
Zagen het spoor,

Lichtend de beide
Werelden door,
Dat dingen scheide
Van 't geesten-koor.
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0 wie het vinde,
De dingen zijn
Hem, ziende of blinde,

Een zijn

een schijn.

Eéne gelijkheid
Ziet wie u voelt,
Hem wien ge blijk zijt
Dat daagt, niet doelt;

Eéne gelijkheid
Die in ons allen
De levensrijkheid
Gelijk doet vallen,

En aller menschen
Verbroedering
Geen simpel wenschen
Of droomending.
Ik wil het tot alle menschen
Zeggen : gelijk zijn wij.
Verbloeien zal, verslensen
De gelijklooze maatschappij.

6
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Zij heeft bij haar heiligheden
De heiligste niet gekend,
De ziel van 't heelal, de beleden
Ziel van den mensch geschend.

De sferen leven niet zonder.
Haar kent de mensche-geest.
0 het is groot wonder, wonder,
Dat er zonder haar iets is geweest.
Kan de bloem die de ziel van 't bloeien
Niet in zich heeft,
Haar groene spruit ontgroeien? -En toch heeft déze geleefd ?
Is de mensch die in zijn wezen
Geen Rede heeft, mensch als wij?
Wat is dan dit monsterlijk wezen,
De gelijklooze maatschappij ? —

Een waanzinnige wereld, bewogen
In een vreemden, waanzinnigen dans,
Die de kosmische stoeten naoogen
Van hun heilige schans, —
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Met een innig doch angstig verbazen:
Wat zal dit zij n ? —
Is die dronkene daar een verdwazen
Van 't zijn, of een vluchtige schijn ?
0 een schijn ; de heelal-ziel zal breken
't Glazen gevaart —
De scherven rinkinken

een teeken

Alleen blijft bewaard,

Dat eens in den dans van de zonnen
Een wezen ontsprong,
Dat monsterlijk d'onbegonnen
Rei met zijn sprongen doordrong.
En zij allen tezamen zwieren
Dan weer in gezaligde vaart,
En wij branden geheiligde vieren
Erheen, op een kosmische aard.
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VI.

Kom stil; geen poort is waar wij traden:
Dit paradijs
Heeft, grond en stammen langs, zijn bladen
Gespreid, en muursgewijs
Als schermen in elkaar geschoven
Van levend groen,
Wijl Adam en wijl Eva hoven
In zijn bebloemd plantsoen;
Onzichtbaar voor van booze Al -geesten
't Gezichts venijn;
Omgeven door een ring van beesten,
Die vriend- en vreed-zaam zijn.

Zie daar: wij lichten 't. loom gebladert.
Kijk : groene en ronde wei.
Onze oogen, tot het paar genaderd,
Schichten een eve' op zij.
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Haar haren vloeien tot de heupen
Terwijl zij leit;
Haar voetjes zijn, om niet op loopen
Klein, naast elkaar geleid.
Wijl Adam, met rechtopgetrokken
Massieven romp,
Zit, op 't hoog hoofd de korte lokken
Als manen stomp,

Ziend naar weidsch-maangen leeuw, voor beiden
Uitgestrekt,
Leeuwin, die glad en slank, bescheiden
Zijn voeten lekt;

Dan naar den panther die daarginder,
Gevlekt van huid,
Speelt met een lam dat zonder hinder
De muil voelt die zich sluit.

Een kudde rundvee graast wat verder,
Aan waterkant;
Een jonge wolf speelt er voor herder
En schertst met scherpe tand;
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Ginds loopt een pauw met plompe voeten
En pronkstaart rond,
Waar jonge zwijnen driftig wroeten
Naar eikels in den grond;
En op de boomen zitten vogels,
Roof-, zang-, en sier-,
De zachte duif met witte vlogels
Neven de bitse gier

In alle velden, alle stroomen,
Wordt twist noch strijd gehoord:
De liefde alleen is hier volkomen,
En wordt door niets gestoord.

Zie in den nacht

de schaduwen verdiepen

Zich in de laan
Was 't niet of twee ellendgen liepen
Met achter ze aan
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Als vlammend zwaard dat in de heemlen
Een rooden gloed
Maakte die 't loover door kwam weemlen
Als bloed, -

Als stervende avond, die uit wonden
Bloedde ter dood,
Wraak, voor wie -- bleek van welke zonden?
De sterfling vlood.

Zij hadden dien dag in aanschouwen
Alleen, doorleefd.
D'appelen waren gou'en,
De blaren hadden gebeefd,
Het golfje gekruld voor 't waaien
Van 't windje en 't was één feest
Van zwaaien van takken, van aaien
Van vogelestemmen geweest.
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Maar 's avonds ging Eva even,
Al moede, den hof nog door,
Toen klonk het vleiend neven
Haar oor en zei haar voor:

Eva, Éva, hoe komt het
Dat d' appelen gou'en zijn?
Dat de vogel die zong verstomt, het
Woud ook, en 't windegedein?

Er fonkelde een slang in de takken,
Er blonken appels in 't loof
Ik ben moe, dacht Eva, en ze brak een
Appel, 'k ben moe, 'k geloof
Dat ik dat gauw zal weten (Hij was gulden als gulden rook)
Zij proefde en heeft gegeten,
Toen Adam kwam, die ook.

0 weten, bitter weten,
Dat heeft het hun beiden gedaan.
Want, schouwen-in-liefde vergeten,
Wie zal door verlangen verstaan,
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Door verlangen nog wel naar een oorzaak,
Die zoo niet kan worden gekend, —
Want de Liefde is van 't leven de Oorzaak,
En Schouwen der kennis end.

Wat doen zij daarbuiten? de steenen
Wonden hun voet.
Zij werken in de aarde : zij weenen
Dat het zoo moet.

Het kinderdragen
Wordt zwaar voor haar.
Die elkaar in schoonheid zagen
Schamen zich voor elkaar.
Caïn doodt Abel -Het had zijn rede.
De toren van Babel
Bindt den hemel omhoog aan d' aarde benede.

Elk eerste had zijn tweede.
Alles sloot.
Maar de laatste rede
Was de dood, de Dood.

0 wat steigren de geslachten
Naar ;t leven.
Uit klare gedachten
Wie zal 't ze geven?

Boven de verdronken
Aarde ziet Noach
De regenboog pronken,
Een blijde boó, ach
Boven ellende,
Voor wie behouden zijn,
Maar wélke hand wende
Van de menschen vernieuwde pijn?
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Abram ziet Sodom
En Gomorrha rooken,
Sluit met dien bodem
Het onverbroken

Verbond van volken.
Priesters, profeten,
Komen, vertolken,
Volks-ziel, volks-leed en

Weidsche beloften,
Sublime droomen,
Maar waar ze op stoften
Is niét gekomen.

Zie hoe hun Heiland,
Al meer, al meer,
Als maanlicht zeilend
Boven een meer,
Een bleek gelaat wordt,
Een lijdend God -Tot Jezus komt en een haat wordt,
Een hoon, een spot.
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Zien we hem hangen,
Den Man van Smarten,
Drijven de wangen,
Bloeden de harten.

Gaten in handen,
Gaten in voeten,
Oogen die branden
En schreien moeten,

En zijn zijde doorstoken
Met een speer Heeft déze de hel gebroken?
Is dit onze Heer ?
Zij zeggen : wie op zijn scharnieren
Draait dit kruis,
Vindt daarachter de revieren
Van 't paradijs.

Maar hoor mij nu, hoor mij : het leven
Gaat men niet in door den dood.
Het leven is niet gegeven
Ter genieting als 't graf zich sloot.
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Wij hebben een schoone aarde
Gekregen om blij en wijs
Te leven daarop, te aanvaarden
Haar voor ons paradijs.

En dan zeg ik : er zijn twee zaken
Waar men nooit aan denken zal,
Dat zijn God en de Dood, die maken
En breken ons en 't Al.

De Dood niet, want om te leven
Is 't leven ons geopenbaard.
Zoo leef en 't zij u om 't even
Wat daarna u de Dood verklaart.
En God niet. Want tot de eerste
Oorzaak te willen gaan,
Brengt zeker het allerveerste
Van de liefde die doet verstaan.
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VII.

Een donker woud
Een stille wel —
Daarin geschouwd
Was ik dat wel?

Mij wil niet laten
Het vreemd vizioen.
Een bleek gelaat en
Een groen plantsoen.
Van woud en hemel
Lag het omloofd,
Van oogen-wemel
Doorblonken 't hoofd.
Oogen, twee donkren
Poelen gelijk -Wat glom dat flonkren
Waar nam 't de wijk?-
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Wie voert mij weer
Langs de oude straat?
Ik bukte er neer
Naar 't bleek gelaat.

In 't donkre woud,
In stille wel,
Heb ik 't geschouwd --Was ik dat wel ?

PLATONISCHE STUDIËN
DOOR

CH. M. VAN DEVENTER.

DE EUTHYPHRON.

Er is een reeks van dialogen, waarbij het klaarblijkelijk een
van Plato's bedoelingen is geweest, om de nagedachtenis van
Socrates te verdedigen tegen de publieke opinie. Waarvan
had Meletus zijn grooten vriend beschuldigd ? Van onvroomheid, en ook dat hij de jongelieden bedierf. Wat had gedurende Socrates' proces de rechters gehinderd en hen waarschijnlijk tot een veroordeeling bewogen ? Zijn hooghartigheid,
zijn weigering om zich te schikken naar de zede der beschuldigden en de rechters te vleien door een onderworpen houding.
Onvroom, bederver der jeugd, zonder eerbied voor de
gestelde machten, verachter der zede, opstandeling tegen
Koning Nomos, zoo was de Socrates, dien de rechters meenden
te veroórdeelen, zoo was de Socrates voor dat gedeelte van
het publiek, dat hem haatte om de redenen door Plato zelf
in de Agologie verklaard, en om andere redenen, welke wij
wellicht beter begrijpen, dan een tijdgenoot van Socrates zelf.
Maar die hem van nabij kenden, wisten beter. Zij wisten,
dat Socrates een braaf burger was, trouwer aan de wet dan
ieder ander, en vroom met een vroomheid, die boven de
vroomheid der menigte stond. Hij had tot tweemaal toe zijn
leven in gevaar gebracht om getrouw aan de wet te blijven,
het publiek wist dat, doch wilde het niet in aanmerking
nemen. Hij deed wat hij gezworen had, en week niet af van
zijn eed ; hij wilde anderen niet in gevaar brengen anders te
doen en te oordeelen, dan de eed der wet hen beval. Hij,

97
die getrouw aan de wet wilde zijn en vroom tegenover den
God in Delphi, hij had geen andere verdediging mogen geven,
dan een bekentenis van zijn leven en streven, en mochten
de rechters hem daarom veroordeelen, hij was braaf en vroom
geweest, en had gedaan wat een ieder doen moest, doch
niemand wilde doen.
Braaf door zijn gehoorzaamheid aan woord en wet ; vroom
door zijn onderworpenheid aan het bevel der goden, zoo was
Socrates voor die hem goed kenden, en als een voorbeeldig
braaf en vroom man, heeft Plato hem in een reeks van dialogen
getoond.
I.
Het is duidelijk, dat de tegenzin van het publiek nog een
anderen grond heeft gehad dan de laster, waarvan Socrates
in zijn verdediging spreekt, en de haat van hen, die door
zijn discussieëren tot de bekentenis van onwetendheid werden
gebracht. Ik zal zeker niet zeggen, dat de Atheners gelijk
hadden in hun veroordeeling, doch zij vreesden voor Socrates,
wijl hij veel van wat hun dierbaar was in gevaar bracht. Niet
door zijn praktische braafheid. In dit opzicht hadden de
Atheners volkomen ongelijk : er was geen braver burger dan
Socrates, en zijn groote braafheid had noch den staat noch
een der publieke idealen kunnen aantasten. Doch zijn redeneeren en zijn zuiverder opvatting van vroomheid en zedelijkheid maakten onzeker wat voor den grondslag van staat en
huisgezin werd gehouden, de traditioneele overtuiging over
de Goden en over de moraal. Want niet een ieder was
als Socrates zelf, in de praktijk braaf en vroom, hoewel
in de theorie onzeker over wat werkelijk braaf en vroom was.
Menigeen, die niet braaf en vroom wilde leven, kon zich van
zijn verplichting tot zulk een leefwijze ontslagen rekenen door
de bewering, dat niemand wist wat braaf en vroom was, zoodat de Socratische kritiek een wapen werd ter verdediging
van loszinnige neigingen. Voorbeelden trekken, zegt men,
doch van twee voorbeelden door Socrates gegeven, die van
een braaf burger en een onverschrokken kritikus, heeft het
7
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laatste meer getrokken dan het eerste. Indien Aristofanes ten
onrechte Socrates als een naturalistischen drogredenaar heeft
voorgesteld, het slottooneel van de Wolken, de strijd tusschen
vader en zoon, tusschen kritiek en traditie, kan men zonder
aarzeling als de symbolizeering ook van de werking der Socratische kritiek in het huiselijk en maatschappelijk leven opvatten. Zijn vrome gehoorzaamheid aan den God in Delphi, die hem
dwong tot kritiek van het gangbare geloof in de betrouwbaarheid der opvattingen over vroomheid en deugd, deze vrome
gehoorzaamheid zelf bracht een onrust in het leven, die al
spoedig een tegenzin tegen den opwekker dier onrust moest
veroorzaken.
Zoo dan vond Plato het vraagstuk liggen, om te verklaren,
hoe Socrates inderdaad geen gevaarlijke bedoelingen had, doch
streefde naar een opvatting van vroomheid en deugd, die den
staat niet in gevaar zou brengen, en in zuiverheid van gevoel
veel boven de ongekritiseerde meening der menigte stond, en
een der oplossingen van dat vraagstuk is de Euthyphro.
In dezen dialoog is het dramatisch pleidooi voor Socrates
zoo scherp mogelijk aangevat. De Atheners, die in Socrates
maar altijd den verstoorder van den huiselijken vrede zagen,
die zoons tegen hun vaders opstookte, moesten gevoelen, dat
ook hun vroomheid tot een uiterste kon voeren, even afgrijselijk, als datgene, wat zij terecht of ten onrechte van 'Socrates
vreesden. Want welke daad pleegt Euthyphro, de waarzegger,
de strenge vrome volgens het godsdienstig geloof van zijn
volk ? Hij wil het niet verdragen rustig te blijven, nu zijn
vader door zorgeloosheid een misdrijf heeft gepleegd, doch hij
klaagt hem als moordenaar bij het gerecht aan. En tot dit
uiterste van orthodoxie komt Euthyphro niet in ontwetendheid
van de publieke meening over zijn daad, doch hij weet zeer
goed, dat men zijn handeling afkeurt. Maar deze afkeuring
weerhoudt hem niet. Zijn vader heeft misdaan, de goden
willen dat de misdaad gestraft wordt, en de vrome man
moet den misdadiger aanklagen, al is die misdadiger zijn
vader of zijn moeder of wie ook. Wat deert het hem dat de
menigte den zoon, die zijn vader aanklaagt, onvroom noemt?
De ware vrome weet beter ; de zaken der goden alleen be-

hoort hij te overwegen en de menschelijke betrekkingen staan
buiten hem. Euthyphro acht zich niet minder veilig in zijn
vertrouwen op zijn vroomheid, dan Pheidippides in de Wolken
op het natuurrecht en de macht der redeneering steunt.
Niet de kritiek van wijsgeeren en sofisten dus was het alleen,
die tot afgrijselijkheden voert, ook de orthodoxie van de
populaire godsdienstopvatting kende een uiterste, dat het populaire moraliteitsgevoel beleedigt.
In deze voorstelling ligt een eerste dramatische poging tot
verdediging van Socrates. Maar het blijft daar niet bij.
Euthyphro, de orthodoxe waarzegger, beschouwt hij Socrates als
een onvroom man ? Geenszins, hij spreekt met hem als met
iemand, met wien ook de vroomste over het vrome spreken
kan. Hij is zeer verbolgen, dat Socrates is aangeklaagd en
nog wel van bederf der jeugd. Alsof men den staat zelf
geen kwaad aandoet, zoo men begint met Socrates aan te
vallen 1 En waarom is Socrates als bederver der jeugd beschuldigd ? Wijl hij nieuwe goden maakt en de ouden niet
erkent ? Nu ja,' dat is het flauwe praatje, omdat Socrates
dikwijls van het daemonium i) spreekt ; daarom beschuldigen
zij hem van nieuwlichterij in de goddelijke zaken, want zij
weten dat zij hem daarmede gemakkelijk bij de menigte
kunnen belasteren. Hemzelf, Euthyphro, lachen zij ook uit als
hij in de volksvergadering de toekomst verkondigt. De menschen zijn afgunstig op hen beiden, dat is de zaak. Doch
Euthyphro en Socrates moeten zich daaraan niet storen, maar
hun gang gaan.
Zoo erkent Euthyphro, de orthodoxe in het volksgeloof,
Socrates' vroomheid, en allerminst is hij geneigd om in Socrates' beweringen over het daemonium iets onvrooms te vinden.
Dat is de tweede dramatische poging om Socrates te verdedigen tegen de beschuldiging, dat hij een verderfelijk mensch
was en in zijn wandel aan de traditioneele vroomheid afbreuk
deed.
Doch het ontbreekt in den dialoog niet aan een aanwijzing
op de verklaring, waarom Socrates den naam van een onvroom
i) d. i. het Bovenzinlijke, waarvan Socrates terecht of ten onrechte meende
waarschuwende teekens te ontvangen.
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mensch had kunnen krijgen. Niet het daemonium, niet zijn
verhouding tegenover de ritueele gebruiken waren in strijd met
de traditioneele vroomheid, doch zijn theoretische kritiek liet
den populairen godsdienst niet ongedeerd. Was Socrates daardoor onvroom ? Niet volgens Plato, want de Socratische kritiek
wilde den godsdienst zuiverder maken dan hij was. Een warë
vereerder van den God trachtte zich zijn God zoo schoon en
rein mogelijk te denken, en had een afkeer van de volksmeening, die alle fabels over de goden als waarheid aannam, en
zich de goden voorstelde als wezens met niet weinig der menschelijke zwakheden en ondeugden. Niet volgens Plato dus was
Socrates in dit deel van zijn kritiek onvroom, integendeel,
de dialoog wil Socrates ook in deze kritiek als een zeer vroom
man aanduiden, doch er is in haar een afwijking van het
volksgeloof, en er wordt ons te verstaan gegeven, dat deze
afwijking aan Socrates' naam bij de menigte geen goed deed.
Euthyphro, ultra in zijn meeningen, gaat niet tegen het volksgeloof in, hij neemt het aan in al zijn voorstellingen, en is
enkel consequenter dan de menigte. Want hij vindt afdoende
rechtvaardiging voor zijn daad tegenover zijn vader, in het
voorbeeld van Zeus, volgens de menigte zelf den besten en
braafsten der goden, en die volgens de menigte zelf zich
gerechtigd achtte zijn vader te boeien.
Doch zoo denkt Socrates niet. Is het misschien daarom,
vraagt hij, is het daarom, dat ik thans beschuldigd ben, wijl
ik het niet gaarne aanneem, als iemand met zulke beweringen
over de goden aankomt?
Zeer zeker, dit was een der redenen, die de Atheners tegen
Socrates innamen, en hen in den vromeren dan zij zelven, een
godschenner deden zien.
II.
In vele groote en schoone dialogen is de Socrates die
spreekt, zeker niet de Socrates der levende geschiedenis, doch
een platonische omwerking der historische figuur. Getroffen
door het machtige en ongewone in Socrates, heeft Plato dezen
indruk altijd bewaard, doch hem in zich laten samenwerken
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met zijn eigen neigingen, en het voortbrengsel dier samenwerking is de dichter-wijsgeer, die in den Phaedon over de
onsterflijkheid spreekt, in het Symposion en den Phaedrus
den waren Eros bezingt, in de Politeia het hooge visioen
van den idealen staat en den idealen mensch laat zien. Véél
was Plato en Socrates gemeen : drang naar onderzoek, streven
naar zuiverheid van moraal en godsdienst, bewondering voor
het schoone. Veel was beiden gemeen, doch de dichterlijkheid
was van Plato, en met die dichterlijkheid heeft hij van hun
beider overeenkomst de schepping gemaakt, die zoowel Plato
is als Socrates, en telkens daar spreekt, waar iets meer wordt
gedaan dan kritiseeren, waar een positieve beschouwing, hetzij
als gedicht, hetzij als leer gegeven wordt.
Dezen Plato-Socrates vindt men niet in den Euthyphro, maar
toch is er een belangrijke aanwijzing in dien dialoog op de
ideale figuur, want in Socrates' opvatting van de godheid en
het vrome lag reeds de kiem der beschouwing, welke Plato
naderhand, zoo niet als leer, dan toch als overtuiging heeft
te verstaan gegeven.
Ook ten opzichte van het vrome en de godheid nam Socrates een houding aan, wel geschikt om misverstand te
wekken bij hen, die niet tot zijn naaste omgeving behoorden. Vroom zonder tegenspraak, wijl hij het bovenzinlijke
erkende en aanbad ; vroom zonder tegenspraak, wijl hij de
ritueele gebruiken niet verwierp ; vroom zonder tegenspraak,
wijl hij zich onderwierp aan de bevelen der godheid, was hij
toch in meer dan één opzicht in strijd met de gangbare overtuiging van zijn volk. Want in de praktische vroomheid
handhaafde hij op het sterkst zijn eigen vroomheidsovertuiging:
of hij de menschen hinderde of niet met zijn geloof aan de
hem verstrekte teekens van het daemonium, hij stoorde er
zich niet aan, doch hield niet op naar de bevelen van het
daemonium te luisteren en over de bevelen te spreken. En
indien hij in de ritueele gebruiken de zeden van den staat
volgde, hij was geenszins geneigd de ware vroomheid in de
oefening dier gebruiken te zien, noch om mede te gaan met
een overdadig ritueel betoon. Wanneer wij de berichten van
Xenophon met toepassing eener bezadigde kritiek nagaan,
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bespeuren wij duidelijk, dat Socrates ook in zijn praktische
vroomheid tegenover de menigte stond, en ze kwetsen moest,
ook al kon men geen enkel tastbaar feit van onvroomheid
tegen hem aanvoeren.
Doch meer nog dan in de praktijk onderscheidde Socrates
zich in de theorie van de menigte. Zoo min als eenig ander
begrip en gevoel wilde hij het vrome en de vroomheid met
rust laten, en ook in deze zaken achtte hij het geoorloofd de
menschen te onderzoeken, en hun te toonen, dat zij niet wisten, terwijl zij meenden te weten. Hoe is het met Euthyphro,
die zoo overtuigd is van zijn kennis over het vrome, dat hij
zijn eigen vader voor het gerecht wil brengen ? Hij heeft er
nooit over gedacht wat het vrome is ; bij ondervraging geeft
hij voortdurend onjuiste antwoorden, miskent zonder ophouden
het eigenlijke vraagpunt, en wat het ergste is, deze ervaring
maakt hem niets minder overtuigd van zijn recht: of hij weet
wat het vrome is of niet, hij laat niet na voor het gerecht op
te treden, en de rechters te overtuigen, dat zijn eigen handeling zeer • vroom, doch zijn vader een zeer onvroom man is.
Maar in het zoeken naar het begrip van het vrome was voor
Socrates iets meer gelegen dan een intellectueel verlangen,
en de begeerte om te weten of de andere menschen inderdaad wijzer waren dan. hij. Hij droeg met zich om, een neiging tot een zuiverder voorstelling van de godheid en het vrome
dan de menigte, en het is die neiging, die hem in de praktijk
een weinig, in theorie zeer veel van de gangbare overtuiging
deed afwijken ; die hem aan Plato verwant maakte, en medewerkte om de godsdienstige opvatting tot een formuleering
te brengen, welke in nauwe betrekking staat tot de kristelijke.
De neiging van Socrates ging namelijk van het naïeve polytheïsme van zijn volk naar een zuiver en schoon monotheïsme.
Voorzeker was Socrates niet de eerste, die zich van dat
naïeve polytheïsme afwendde. Lang voor hem was reeds gezegd, dat men de goden beleedigt door hen als wezens met
menschelijke eigenschappen voor te stellen, en een monotheïstische trek liep door de eeuwen voor Plato.
Indien men kan aannemen dat Herodotus het inzicht van
verscheidenen uit zijn tijd resumeert, dan mag men tevens
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aannemen, dat verscheidenen in dien tijd geen vrede meer
hadden met het naïeve polythëisme. Herodotus geeft geen
leer, doch men vindt hij hem aanwijzing op het besef, dat er
is een god, de god, het goddelijke, het bovenzinnelijke ,
en dat de polytheïstische eeredienst de beteekenis heeft van
een vereering der vele openbaringsvormen van dat ééne
bovenzinnelijke. De Egyptische goden noemt hij met Grieksche
namen, niet om zichzelf met een stelsel van analogiën wijs
te maken, dat zijn nationale goden ook in Egypte heerschen,
doch wijl de Egyptische godenvereering toch ook enkel een
vorm van aanbidding van het eene bovenzinnelijke was, en
eenige overeenkomst met Helleensche ritueele gebruiken vertoonde. Zegt hij zonder blikken of blozen, dat Helleensche
goden uit Egypte zijn overgebracht, hij doet dat zonder schade
voor zijn verstand of zijn vroomheid, want met die goden
bedoelt hij bijzondere vereeringsvormen van het • ééne goddelijke.
Doch als het monotheïsme van Herodotus op Plato overgaat,
moet het van een belangrijk bestanddeel gezuiverd worden.
Herodotus moge monotheïst van neiging wezen, zijn Bene god
is niet ontdaan van menschlijke eigenschappen, en vooral niet
van de eigenschap afgunst. Ook wraakgevoel komt de godheid toe, en het ongeluk is haar gave.
Deze meeningen heeft Plato geschrapt. Zijn god, ik
spreek niet over het groote werk, de Fretten, waarin, naar
men zegt, een ongewone orthodoxie voorkomt , zijn god is
één, en enkel goed, en vooral vrij van afgunst. Waar het
kwade van daan komt, ik heb het bij Plato niet kunnen vinden, doch van den God zeker niet.
Het polytheïsme is bij Plato een dichterlijke fantasie, en
hij gebruikt het om zijn visioenen te bevolken ; hij gebruikt
het wijl hij Helleen was, opgevoed bij Homerus, en beminnaar van polytheïstische fantasiën, doch wij merken het bij
hem, het zijn fantasiën, en niet wordt de lezer gedwongen ze
voor concrete waarheid te houden.
In hoever Socrates deel heeft aan deze transformatie van
polytheïsme in monotheïsme, ik weet het niet. Doch eenige
inlichting over zijn aandeel, ontvangen wij uit Xenophon en

104

Plato. De neiging tot een meer zuivere godsopvatting bestond
bij hem ; hij zocht de godsvereering meer in braafheid van
daden, dan in pracht van ritueel, en hij had geen vrede met
de Homerische fabels, wanneer men ze als meer dan fantasiën,
als bepaalde meeningen over de goden moest opvatten.
En dat hij zulk een meening over de fabels had, dat hij
daardoor met de populaire opvatting in strijd kwam, dat
leeren wij ook uit den Euthyphro.
III.
En uit den Euthyphro leeren wij, hoe de Socratische
methode van wetenschaplijk onderzoek hem den naam van
een gevaarlijk mensch kon bezorgen, ook al was hij bescheiden
en in zijn daden onberispelijk. Niet dat Euthyphro zelf in
Socrates' zoeken naar het begrip van het vrome, in zijn
bekentenis van onwetendheid, een teeken van onvroomheid ziet,
want de waarzegger is zoo overtuigd van zijn weten, dat het
hem onverschillig is of men tot een definitie komen kan of
niet, doch wij begrijpen zeer goed, dat een discussie als
welke Socrates hier onderneemt, velen tot een scepticisme
brengen kon, waar de menigte het behoud van een overtuiging
verlangde.
De discussie van den Euthyphro kunnen wij als een Socratische beschouwen, met een weinig Platonische bewerking.
Zij gaat niet buiten de soort der Socratische onderzoekingen,
en het Platonische is wellicht enkel in de compositie en in
de zegging te vinden. Het streven der discussie is om tot
een definitie te geraken, om een begrip te vinden, doch een
toepassing van de leer der begrippen op de leer der ideeën
wordt in den dialoog niet aangetroffen : het onderzoek is de
behandeling van een logisch, niet van een metafysisch
vraagstuk.
Inderdaad vinden wij ook in den Euthyphro aanwijzing op
de beteekenis van het Socratische onderzoek. De Socratische
bekentenis van onwetendheid moet men niet als de formule
van een absoluut scepticisme opvatten, als de bekentenis van
een ongeloof in het verkrijgen van kennis in het algemeen.
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Socrates verlangde een bijzondere soort van kennis, in zijn
dagen niet als vak bestaand, en waarop al zijn werken gericht
was. Ik geloof dat men het beste doet door te zeggen:
Socrates verlangde kennis over de formeele logica. Had hij
Aristoteles gekend, hij zou niet meer beweerd hebben, dat
hij niets wist, doch voorloopig tevreden zijn geweest. Doch
het geval is nu eenmaal, dat Aristoteles door Socrates en
door Plato mogelijk is gemaakt, en Socrates vond in zijn tijd
geen erkende leer over de begrippen en over de elementaire
denkwetten, en het was dat gemis, dat hem hinderde.
Hem hinderde dat gemis, doch zijn meeste tijdgenooten
droegen het met gemak, zooals wij ook met gemak leven en
doen zonder onze redeneeringen naar de voorschriften der
formeele logica in te richten. En Euthyphro zou in het geheel
niet gemerkt hebben, dat hij van den hak op den tak springt,
dat hij het vrome en de vrome dingen dooreen haalt, indien
Socrates hem niet zoo streng vast hield. Euthyphro beweert
zelf dat alle vrome dingen door één soort vroom zijn,
maar als hem gevraagd wordt wat die soort is, noemt hij ze
niet, doch hij noemt de een of andere vrome zaak. Wat is
het vrome, vraagt Socrates? En Euthyphro antwoordt : het
vrome is, te doen wat ik nu doe, een misdadiger aanklagen.
Evenwel, Euthyphro vertegenwoordigt niet het slechtste deel
van de menigte. Wanneer Socrates hem attent maakt op zijn
miskenning van het vraagpunt, op zijn verwarring van het
vrome en een vroom ding, dan ziet hij deze fout spoedig in,
en tracht op betere wijze aan Socrates' verlangen te voldoen.
Het vrome, zegt hij thans, het vrome is het godgeliefde.
Met dit antwoord is hij zeker op een beteren weg, maar
is zijn bepaling juist?
Socrates heeft twee bezwaren.
De fabels over de goden worden door Euthyphro aangenomen, en volgens die fabels zijn de goden op veel punten in
twist en oneenigheid. En waarover loopt twist gewoonlijk?
Niet over wat men tellen, wegen en meten kan, want in
die zaken is spoedig een beslissing te vinden, doch over het
goede, het brave, het schoone. En als dat zoo is, dan moeten
ook de goden twisten en oneenig zijn over het goede en
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het brave en hun tegenstellingen. En toch zijn juist het
goede en brave bij uitstek godgeliefd. En men zou dan het
feit hebben, dat hetzelfde ding voor den eenen god goed
en schoon en dus godgeliefd, en voor den anderen slecht en
leelijk en dus godgehaat was, zoodat hetzelfde godgeliefd en
godgehaat, en dus vroom en tegelijk onvroom zou zijn. Maar
dan is Socrates' vraag niet beantwoord. Want niet werd gevraagd, waarin het vrome en het onvrome hetzelfde zijn,
maar wat het vrome is. En geen wonder dan ook dat
Euthyphro zijn daad godgeliefd noemt, maar hij kan er zeker
van wezen, zij zal godgehaat ook zijn.
Ja maar, zegt Euthyphro, de goden zijn het er zeker over
eens, dat de misdaad gestraft moet worden.
Doch dat maakt de zaak niets beter, want ook in deze
opmerking wordt het vraagpunt miskend. Indien een geschil
bestaat, hetzij voor de rechtbank, hetzij elders, is dat niet
over de vraag of een misdrijf gestraft moet worden, maar of
de besproken daad een misdrijf is. En daarom heeft Euthyphro ook thans niet het recht te beweren, dat de daad zijns
vaders voor alle goden een misdrijf is, en dus zijn eigen handeling aan alle goden geliefd, derhalve enkel vroom, en niet
ook tevens onvroom is.
Doch laat ons de definitie wat ruimer maken, en zien of
zij dan doorgaat. Laat ons zeggen : wat alle goden liefhebben
is vroom, wat alle haten onvroom, en waarover zij verschillen,
dat is geen van beiden.
Wederom is dus de definitie gesteld : het godgeliefde is
vroom, en Socrates gaat thans zijn tweede bezwaar ontwikkelen.
Bij de ontwikkeling van dit bezwaar maakt Plato het den
lezer in één opzicht gemaklijk, in een ander zeer moeilijk.
Gemaklijk, wijl hij aan het einde van het betoog de fout
van Euthyphro duidelijk formuleert ; moeielijk, wijl hij het betoog
zelf uitdrukt in een subtiliteit van zegging, die ons nog veel
meer hoofdbreken zou kosten dan thans, indien wij aan het
einde niet helder gezegd vonden waar ' het op aankomt. Den
lezer, die zich zelf oefenen wil in het oplossen van een logisch
vraagstuk, raad ik aan voorloopig niet verder te lezen, doch
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zelf de zaak te onderzoeken, en na te gaan waarom Euthyphro
niet voldoet aan Socrates' verlangen, indien hij zegt dat het
vrome is, datgene wat aan alle goden geliefd is. Doch voor
hem die geen tijd of geen lust heeft zich in een logisch doolhof te begeven, zal ik zelf het vraagstuk oplossen volgens de
aanwijzingen van Plato.
Euthyphro maakt zich in den ganschen dialoog schuldig
aan een miskenning van het vraagpunt, aan een zoogenaamde
ignoratio elenchi. Gevraagd wat het vrome is, antwoordt hij
eerst met de opnoeming van een vroom ding, en geeft zoodoende geen definitie doch een voorbeeld. Deze eenigszins
plompe fout herstelt hij spoedig, en geeft als tweede antwoord
de veel betere stelling : het vrome is het godgeliefde. Doch
ook dit betere antwoord, ook gezuiverd van de polytheïstische
bezwaren, is onvoldoende, omdat het eigenlijk geen antwoord
is op de vraag. Niet dat het geheel foutief is om een kenmerk
voor een definitie te geven ; een kenmerk zou een deel der
definitie kunnen zijn en als zoodanig althans eenigszins aan
den eisch voldoen, doch Euthyphro geeft een kenmerk dat niet
tot de definitie behoort. Zelfs wanneer het kenmerk in alle
gevallen zonder uitzondering doorgaat, verstrekt het Socrates
niet wat hij hebben wil. Want het leert hem wel, dat er met
het vrome onder alle omstandigheden iets gebeuren kan en
misschien gebeurt, doch niet wat het vrome zelf is.
Anders uitgedrukt : de stelling, het vrome is het godgeliefde,
zegt niets over het wezen van het vrome. Het is mogelijk, dat
men door verdere redeneering uit de stelling tot het wezen
zou kunnen geraken, doch zij zelve zegt het niet. Zij spreekt
een gevoel uit door het vrome bij de goden opgewekt ; zij
spreekt een werking uit van het vrome op iets buiten het
vrome . gelegen, en zou dus hoogstens het vrome tot de oorzaak dier werking kunnen maken, doch over het wezen van
het vrome zelf zegt zij niets.
Maar kan men dan niet zeggen : het godgeliefde is een
eigenschab van het vrome en behoort dus tot het wezen?
Indien men dit vraagt, let men niet op, dat niet alle eigenschappen deden van het wezen der zaak doen kennen, doch
verscheidenen uitdrukken, wat er met de zaak gebeurt,
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welke de werking der zaak is op een ander voorwerp.
Nogmaals anders uitgedrukt : Socrates vraagt een analyse
van het begrip, en zou voorloopig tevreden geweest zijn met
een deel van het begrip, met een analytisch kenmerk, doch
Euthyphro 'geeft een synthetisch kenmerk, een betrekking tusschen het vrome en een ander voorwerp. En hoewel zulk
een synthetisch kenmerk, zulk een betrekkingsopgave dienst
kan doen om het besproken begrip aan te wijzen, het van
andere begrippen af te zonderen, is het niet voldoende om
uit zich zelf, zonder verder onderzoek, iets over het wezen
duidelijk te maken.
Ik zeg niet, dat het gemakkelijk is een beter antwoord te
geven dan Euthyphro, doch ik tracht enkel op meer dan één
wijze het bezwaar van Socrates te verklaren. Het is er zoover
vandaan, dat het gemaklijk is om synthetische en analytische
kenmerken uiteen te houden, dat Socrates zelf niet verder
komt dan te wijzen op het verschil, en ook in de natuurkennis
van onzen tijd wij ons dikwijls verplicht zien een lichaam te
bepalen door zijn synthetische eigenschappen.
Wat is een magneet? . Zoolang men niet er in geslaagd
is om den bouw van magnetisch ijzer nauwkeurig voor te stellen,
kan men weinig meer zeggen, dan dat het een soort van
ijzer is, dat door bepaalde werkingen de eigenschap verkrijgt,
bepaalde werkingen uit te oefenen. Wij erkennen dus dat
de magneet in een bepaalden toestand verkeert, doch den
toestand definieeren wij niet door zijn eigen analyse, maar
door omschrijving van zijn werkingen en die werkingen worden altijd waargenomen als gedragingen van andere voorwerpen.
Is suiker zoet ? Maar zoet is een toestand van mijn bewustzijn, desnoods van mijn zenuwen, en indien ik suiker zoet
noem, doe ik niets anders dan het als de oorzaak van mijn
gewaarwording beschouwen, en erken, dat die oorzaak met den
toestand van de suiker samenhangt, doch ik definiëer den
toestand niet anders dan door een synthetisch kenmerk, terwijl
ik geen analytisch opgeef.
Is vuur warm ? Doch de lezer ziet terstond in, in welk een
net van problemen men zich verwikkelt, als men het vraagstuk van den Euthyphro uitbreidt ; dat het niet enkel een
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kwestie van logica blijft, maar tot kritiek van de gansche leer
der gewaarwordingen, tot onderzoek van al onze voorstellingen
over het wezen der buitenwereld voert.
Zoover gaat Sokrates niet. Voor hem is het voorloopig
genoeg als hij aantoont, dat er een verschil bestaat tusschen
analytische en synthetische kenmerken, dat men het wezen
van het begrip niet verklaart, zoo men zegt, hoe het werkt
op een ander voorwerp of op een persoon, en dat Euthyphro
niet verder is gekomen met zijn stelling : het vrome is het
godgeliefde.
Voor den denker Socrates is dit voorloopig genoeg, wijl
hij het zelfstandige van een begrip heeft doen uitkomen door
aan te toonen dat het begrip iets anders moet zijn dan datgene wat een denkend wezen er voor gevoelt of er van
ondervindt ; de gevoelsmensch Sokrates is niet ontevreden,
want hij ziet het vrome als een zuivere wezenheid voor zich
verrijzen, niet onder den invloed van allerlei meeningen, en
de artist Plato heeft een winst behaald, want ook in het
zuiver dialectische gedeelte van zijn dialoog laat hij Socrates
als een man van een zeer zuivere vroomheid uitkomen.
Doch Euthyphro erkent het : zijn kenmerk is geen definitie,
en Socrates werpt de hypothese op dat het vrome een deel
zou zijn van een algemeener begrip, het brave, en alle vrome
daden een bepaalde vorm van brave daden. Maar welk deel
dan is het vrome van het brave, welke vorm de vrome daad
van de brave daad?
Euthyphro antwoordt als een ritueel-vroom geloovige. Het
vrome is de dienst der goden, en het overige brave de dienst
der menschen.
Doch al spoedig blijkt het, dat deze ritueel-geloovige definitie niet verder brengt. Is de dienst der goden een dienst
strekkende om de goden te helpen, hen beter te maken?
Dat wil Euthyphro niet toestemmen. Hij is dienst zooals de
slaven hun meesters dienen, zegt hij, hij is onderworpenheid.
Maar deze onderworpenheid moet toch een doel hebben, zij
moet de menschen tot zekere werken brengen, en wat is dan
het werk van de menschen, die in vrome onderworpenheid
leven? Dat te doen wat den goden aangenaam is. Dus
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offeren en bidden ? Dat is dus geven en vragen ? Zoo is
het, meent de waarzegger. En natuurlijk dan goed geven en
vragen. Dat is voor ons zeker zeer nuttig, maar wat hebben
de goden er aan ?
Geen nut, zegt Euthyphro, doch onze eerbewijzen zijn hun
aangenaam.
Maar als het vrome bestaat in het verrichten van den
goden aangename daden, dan is het vrome iets aangenaams
voor de goden, en dus is het godgeliefd, en dan zijn wij weder
teruggekomen op onze vroegere stelling : het vrome is het
godgeliefde, doch die stelling bleek ons niet verder te brengen
in kennis aangaande het wezen van het Vrome.
Wederom dus is de poging tot definitie op een miskenning
van het vraagpunt uitgeloopen ; niet het wezen is gevonden,
doch het gevoel der goden voor het vrome, en Euthyphro
noch Socrates zijn wijzer geworden.
Doch ook deze negatieve uitkomst doet geen kwaad aan
onzen indruk van Socrates' vroomheid. Zoo hij al niet tot
een bepaling van het vrome geraakt, in den loop der discussie
met Euthyphro heeft hij gelegenheid gehad harde en ware
woorden te zeggen over de vroomheid der menigte en zelfs
van zulk een goed vertegenwoordiger der menigte als Euthyphro
is. Ook Euthyphro, al wil hij niet beweren dat offers de goden
van nut zijn en hen helpen, al wil hij den goden enkel aangenaam zijn en leven in onderworpenheid aan hun wil, ook
hij kan niet nalaten toe te geven, dat zijn vereering van de
godheid een handel is : hij geeft offers en vraagt weldaden,
hij drijft een ruilhandel. Hij is niet vroom om vroom te zijn,
doch om de voordeelen van de gunst der goden te genieten.
En Socrates is klaarblijkelijk met deze opvatting niet ingenomen.
In geen van Plato's geschriften, zegt Grote, wordt een houdbare definitie van het vrome en het onvrome gevonden. Ik
neem de bewering van dezen bekwamen zegsman gaarne aan.
Doch indien de definitie niet gevonden wordt, wij kunnen
ons voorstellen hoe Plato het vraagstuk had willen behandelen,
indien hij er zich aan gezet had. Gelijk hij in de Politeia de
braafheid zoekt in een eigenaardige zielsgesteldheid, zoo zou
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hij ook de vroomheid tot een zielsgesteldheid hebben gemaakt,
en de man van die zielsgesteldheid zou niet de godheid aanbeden hebben om haar gunst te verwerven, doch haar bewonderd
en aanbeden om haar waarheid, haar schoonheid en haar
goedheid, en het geluk van die bewondering, het genot van
de aanschouwing van de godheid in haar zuiverheid, ware zijn
loon geweest, een grooter loon dan de materieele voordeelen
door de menigte in haar ritueele vroomheid gezocht. Zoo zou
de ware vroomheid zijn, en het ware vrome het inbegrip der
daden, denkingen en gevoelens van een vroom man in zijn
verhouding tot de Godheid.
Zoo althans verbeeld ik mij, dat Plato het vrome en de
vroomheid had kunnen aanduiden, en de Euthyphro sluit zich
geheel bij deze voorstelling aan; hij had dienst kunnen doen
als een kritische inleiding voor een Platonische opbouwende
beschouwing over de vroomheid. En zoo is ook deze dialoog,
die een verdediging is van Socrates, die niet buiten zijn historischen type gaat, noch buiten de soort zijner discussies, een
waar Platonisch geschrift.
IV.
De Euthyphro is nooit, voor zoover ik weet, gerekend tot
de schitterendste werken van Plato, en ook ik vind hem niet
zoo wondervol van schoonheid als vele andere dialogen. Toch,
al brengt men hem tot de geschriften, kleiner van omvang en
kleiner van belang, de kunst van dezen dialoog is niet gering.
Ik heb er reeds enkele woorden over gezegd, hoe Plato Socrates tegen de beschuldiging van onvroomheid in bescherming neemt, en men kan beweren, dat de geheele Euthyphro
een dramatische bewerking is van het thema : Socrates is een
vroom man.
Van - het begin tot het einde van den dialoog vervult dit
thema de atmosfeer, waarin de lezer leeft. Socrates is
vroom, want de orthodoxe Euthyphro beschouwt hem als
een vroom man. Socrates is vroom, want de orthodoxe
Euthyphro wil gaarne met hem over de vroomheid praten.
Socrates kan vroom zijn, ook al hebben sommige menschen
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door averechtsche opvatting van zijn gesprekken af keurenswaardige daden gedaan, want ook de dweepziek-vrome
Euthyphro deinst niet terug voor een gruwzame handeling.
Socrates is vromer dan de menigte, want hij hoort niet
gaarne zeggen, dat de goden twisten en oneenig zijn en
menschelijk-af keurenswaardige dingen verrichten. Socrates is
vromer dan de vrome Euthyphro, want hij toont meer eerbied
voor het vrome dan de waarzegger, die niet bij machte is
om het vrome als een begrip op zichzelf op te vatten. Socrates
is vromer dan de orthodoxe Euthyphro, want hij wil van de
vroomheid geen ruilhandel maken.
Op zooveel manieren wordt het thema herhaald, met rijke
en ongedwongen dramatische verscheidenheid herhaald, en
wie dit zoo doen kan, is -een voornaam artist. Toch is de
indruk niet zoo sterk als men volgens de doorwerkte zetting
van het thema verwachten zou. Dit komt daarvan, dat Socrates
wel voortdurend bewijzen geeft van zijn ware vroomheid, doch
in zijn spreken niet den toon aanneemt van iemand, die vol
is van zijn vroom gevoel. Hij is in den Euthyphro meer de
dialectische onderzoeker, dan de getroffene door zijn gevoel
van het vrome, meer de denker dan de apostel, meer de
man die weten, dan de man die gevoelen wil.
Misschien ook is de werking van de Euthyphro daarom
minder sterk, wijl hij als dialectische compositie tamelijk eenvoudig is. Wij behoeven niet te zoeken naar de fout van
Euthyphro, de fout wordt ons door Socrates gezegd. Wij zijn
niet, gelijk in den Hippias Minor, in spanning over de
oplossing van het misverstand, want het misverstand, als het
zich vertoont, wordt spoedig verklaard. Indien Euthyphro zich
ook telkens in een logische verwarring begeeft, hij wordt
telkens door Socrates bevrijd, en wij worden niet geboeid
door onze nieuwsgierigheid, hoe hij zich nu toch eindelijk
uit den brand zal helpen.
Maar meer wil ik niet zeggen ten nadeele van dezen
dialoog. Is hij ook minder schitterend dan andere, hij bevat
veel dramatiek, veel scherpe dialectiek, en zeer veel geest.

MARTHA
ROMAN
DOOR

A. ALETRINO

Opgedragen aan Dr. N. v. Rijnberk.
(Vervolg)

VIII
Een lauwe lente-avond wijd-kalmend boven het nacht-stille
Sarphatipark.
De hemel ruim-heenstrakkend met gelijke welving, met
de kleine, krieuwelende tikkeling der sterren kort-bewegend
onder tegen het egale lichtgroen schijnsel van dun-droomenden maanglans, een ver-heen-strijkende hemel têer buigend
naar den schemerenden nacht, die over de slapende velden
hing, een luidlooze onmetelijk-zwijgende hemel, waaronder de
vage geluiden van de rustende stad wegzweefden tot een
weemoedig, zacht hoorbaar suizen, poederend een dun-nevelend
gaas dat neérstond over de diepe ineenschemering van den
grond. De groote vierkanting van het park stond vast beweegloos in de duister-floersende schaduw, een donker-dichtende
zachtheid van lichtlooze drooming, slapend een breed-geheimzinnigen slaap, ineenvloeiend de klompende doezeling der
boomen tegen de wijde nacht-schemerstilte achter ver heen.
In 't midden, even plekkend tusschen het vaag-zichtbare
grijs der wegslangende paden, lag de vijver, glad-glanzend van
een blauw-spiegelende staalheid, telkens tril-rimpelend een
vage moireering onder 't weeke strijken van den hoog-zuchtenden wind.
En alles was stil, een ruime vredende stilte, fluweel-rustigend
over de hooge, vast-staande huizen, strijkend een beweeglooze
8

114

helderheid langs de donker-lichtende daken, die regelmatig
zaagden tegen de diep-blauwende lucht.
Martha stond op het balcon, voorover-buigend op de klamvochtige balustrade, kijkend in den grooten nacht voor haar,
waar de week-ijlende lichtschijn waarin zij stond dun-zweefde
recht-over de strak-verlaten straat. Achter haar leegde de
kamer van een wijd licht, hel-slaande over de meubelen, scherpzuiverend 't kleurende behang, lichtloos, geel-kleinend de rechte
kaarsvlammen van den vioollessenaar in 't midden tot oppuntende vlekjes, nu en dan zacht heen-en-wêer wiegend van een
onvoelbaar tochten. Moê van den langen avond muziek maken
stond zij in den koel-omzwevenden nacht, strijkend haar klamwarm hoofd tegen den luwen wind, die ruischloos zuchtte over
de donkere ruimte voor haar. Nu en dan keerde zij haar kijken
even terug naar het licht achter haar, een kort woord sprekend
tegen haar man die met zijn vriend zat te praten, dan zweeg
zij wêer voor zich uit in den droomenden schemer, wegsoezend
op het luiden der stemmen, dat vaag klankte over haar heen.
Haar binnenste leven was in den laatsten tijd veranderd,
een zacht-tintend blauw schijnend over haar denken, dat langsaam was ingegroezeld tot een klankloos grauw. In de wijde,
lustelooze behoefte naar rust die zij had mêegetreurd den avond
dat zij met haar man 't laatst was uit geweest, had zij een
langen tijd gemoedeloosd vreemden om zich heen te zien en
zij was in haar huis gebleven alleen, zonder omgang, langzaam
nêerduffend in een vage, matte denkeloosheid, overschillig wat
er leefde om haar heen, machteloos de kleurlooze verveling
heen te helderen die zij zag hangen over 't huishouden. 't
Was een moewe onmacht die op haar lichaam drukte, een
verdrietige pijnvoeling zich niet te kunnen opschudden uit de
geleidelijke ineenstomping van haar doen, een wanhopigsmartende lamheid die haar dwong mêe te zijn in haar eigen
ellende, terwijl zij een ander bestaan zag, dat- zij zou leven
wanneer zij sterker kon willen. En het huishouden sleepte een
egalen, stil-doffen gang, klankloos zwijgend van den eenen
dag naar den volgenden, een lichtloos waas van somberheid
drukkend over allen die om haar waren.
Toen, in de gewoon-slappende egaalheid van hun samenzijn,
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had haar man voorzichtig begonnen voor haar denken op te
dwingen de behoefte naar de wisseling van een nieuwen omgang in de doode eenzaamheid van haar leven, probeerend
het komen van zijn vrienden rond haar verre eenzaamheid.
En zij had onverschillig toegegeven, schuw vooruit ziende de
moewende martelingen van een veranderd doen, buiten de
sleur van haar gewend voelen.
Den eersten keer dat Theo Walter bij hen kwam, had zij heengezucht voor zich zelf dat zij wêer lange uren zou moeten levendigen uit de drooming van haar denkeloosheid, veinzend een opgewekt mêeleven in een onverschillig spreken, dat haar liet verlangen
naar 't eind van den avond, vooruithoorend de leugen, die zij zou
zeggen met een breedgetrokken lachje of hij wilde terugkomen.
Later had ze dikwijls teruggedacht naar de snelle heenneveling
van die eerste uren, hoe hij opeens was opgestaan uit hun spreken, verontschuldigend zijn lange blijven, en hoe ze verwonderd
gezien had dat de avond heen was, ongemerkt weggepraat
in de nieuw-lichtende klanking van woorden, die hij gevroolijkt
had om haar hoofd. Hij was weergekomen, eerst lange weken
latend tusschen twee bezoeken, daarna korter en korter,
wennend zijn mêezijn in hun leven. En langzamerhand was
hij gekomen elke week, regelmatig helderend een korte
lichtheid in hun huishouden, dat anders egaal, gelijkkleurig
heensleurde, dag na dag 't zelfde. Zij was gaan leven op
dien enkelen avond, die haar uit haar gewone, kleurlooze
denkdoezeling dwong, navoelend den wakkerenden invloed van
zijn geweest-zijn den vorigen dag. Zij was muziek met hem
gaan maken, eerst probeerend haar kunnen uit de langgeleden
oefening van haar studeeren, daarna, zonder 't te merken,
heele avonden, meegaande in de opgewonden zenuwachtigheid
van zijn hooge voelen. Dan de volgende dagen begon zij
weer als vroeger te studeeren, tijden achtereen, vullend de
leegte van haar dagen met een zacht-teer moesoezen op de
rythmende zangluiding van haar spelen, heenpeinzend in de
wolkende werveling van klanken, die zij opruischte rond haar
hoofd. Geleidelijk voelde zij zijn bestaan meeleven in haar
denken, telkens weer naherinnerend zijn doen in de veranderde
kleuring van haar dagen, dichter dringend zijn figuur naast
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die van haar man, langzaam beter vergelijkend zijn nieuwe
hoffelijkheid tegen de bekende gewoonheid van hun getrouwd zijn.
In 't begin was haar man altijd 's avonds thuis gebleven
wanneer Theo kwam, maar langzamerhand was hij, onverschillig zijn uren door te luisteren in de roezing van klanken
die hem moe maakte, weggegaan naar zijn drukker wordend
werk en had hen beide teruggelaten, eerst een paar uur, daarna
een geheelen avond, terugkomend wanneer ze hadden geëindigd.
Dan was 't Martha soms, wanneer zij hem hoorde de trap
opkomen, of plotseling de warme kleur waarin ze zat, werd
heengevaagd door een koel vreemdende verveling, en zij
schudde ongeduldig even haar hoofd, ontevreden dat hij
tusschen hun spreken brak, ruwend de intieme teerheid van
hun samenzijn tot een banale gewoonheid. En meer en meer
was zij gaan vasthouden aan de uren, die zij alleen met Theo
was, spijtig de avonden, die haar man thuis bleef en zij haar
verlangen van een heele week gebroken zag, en zij bleef
met Theo doorspelen, vooruitziende naar den volgenden
avond, verdrietig navoelend de dagen die langzaam heenverveelden zonder zijn komst.
En meer dan een jaar was heengevloeid over hun vriendschap,
warme zomeravonden met een laat-droomend licht, langzaam
wegpoederend aan den hoog-helderen hemel, melancholieke
herfsturen, vroegdonkerend een weemoedigen schemer in de
kamer, waar ze zacht wegzwegen, starend in het lager dichtende
duister, een innig warmen winter met 't ruim-zwevend lamplicht
door 't vertrek, waarin de kaarsen stonden met een bleek-gele
vlam, onder de weenende wind-huilingen tegen 't venster,
luider hoorbaar in de weekgesproken stilte van hun rusten.
En de lente was gekomen, een week-zangend heimwee
gelukkigend in haar borst, een wijde, onzegbare weemoed
vredend in haar binnenste, een weenend verlangen naar een
ongekende, ongeweten vreugd, iets zoet-fluisterends, dat zilverde
in haar hooren, een goud-geurende laching van hooge vreugd,
die zweefde door de teer-blauwe ademing van den zuchtenden
wind, duizelend in haar hoofd een vage klanking van vroeger
gedroomd gevoel, een hoog-drangende neiging heen te zijn
in een altijd wegslapende liefde.
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Nu, in den lauwen lentenacht bleef zij staan, vooroverbuigend
over de balconleuning, napeinzend den langen winter, die
achter haar was, heengeleefd voor altijd. Een vage ontevredenheid mokte in haar denken, zij had verlangd naar dezen
avond meer nog dan anders, zonder reden vreugdend in 't
vooruitzicht alleen te zijn met Theo, tot op 't laatst had zij
gehoopt dat haar man zou weggaan uit hun alleen blijven,
strakker dan een vroegeren avond had die verwachting opgestaan in haar denken. Haar man was gebleven hinderend in
haar voelen dat de oude, zachte intimiteit opzong in hun
spreken, ernstig telkens zeggend zijn gewone degelijkheid voor
de lief-doelende woorden van hun gesprek. En zij was weggestapt uit hun bijzijn, behoeftend alleen te zijn met haar
spijt, telkens luisterend een vage neiging in haar binnenste te
huilen van ongeweten verdriet.
Het verlangen was opgedrongen in haar denken, langzaam
heftiger sterkend dag na dag, zij had aan dezen avond gedacht als aan een groote vreugd, die duidelijker kwam nader
en nader, zenuwachtig jachtend de laatste uren van den heengesleepten dag. En na elk weggesneld uur had zij geluisterd
naar 't misschiene zeggen van haar man dat hij zou heengaan,
maar 't was telkens later geworden zonder dat hij ging en de
avond was ingestild tot den nacht, langzaam brekend haar
graaggewilde verwachting. Een nieuwe, leege week begon

voor haar op te schemeren, lang, eindeloos lang, moeielijk
somberend den egalen opstand der dagen een na een, sluipend
in een onmerkbaren voortgang tot een volgend licht.
Achter haar in de kamer was 't onduidelijk luiden der
stemmen afgestild, een doode leegte slapend in de zwijgende
nacht. In den wijddrijvenden schemer over het park stond de
onbewegelijke stilte hoorbaar zachtfluweel-dichtend in een
diepe eenzaamheid, weekgetint van 't hoogijle maanlicht, een
kalme vloeiing van teer-ademende oneindigheid, onmetelijk,
ver-heen-zwevend naar een onzichtbaar verschiet, een droomgeziene netreling van ontastbare wijking, rustigend een onduidelijk fluisterende verwachting van eeuwig-durende, gelukkige
kalmte.
Toen zingend met een lijn-gouden klank hoorde ze lang-
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zaam in de wijde, diep-blauwe hooging van den nacht zangen
de tonen uit zijn viool rechtopbuigend een statig stijgen
van geluid, ernstig zwellend een breed-zegenend welven door
de ruime rust. Wijkend over haar hoofd klaagden de breeddrijvende galmen van zang weglossend in den teeren schemer,
heen-ijlend een korte poos, voortgedragen in de koele lucht,
langzaam uitvloeiend tot een dunner-trekkende ragging van
onzichtbaar trillen.
En sneller drongen de klanken achter over haar heen,
stijgend tot een wilde breking van neerbrokkelend vallen, een
goud-vonkende regen van rythmend geluid, drang-warrelend
naar de loom-staande stilte waar 't heengleed, zacht, kortafstompend met onzichtbaar verdwijnen.
Zij leunde op uit haar vooroverstaan en achteruit strekkend
rugde zij tegen den duisteren muur, luister-ziende in 't helle
licht van de kamer waar Theo stond, meebewegend zijn lichaam
met den rythmus van zijn spelen, zielend zijn diep voelen in
de juiching van klanken die hij strooide in den lentenacht.
't Was haar of hij alleen speelde voor haar, of dat laatste
spelen dien avond voor haar was, of hij daarmee wilde
troosten een nooit te vergeten belofte in hun samenzijn ; 't
was als een vergoedende weggeving van zijn ziel voor de
neergebroken verwachting die hij ook dien avond moest
voelen, een teer-zenuwend begrijpen wat zij dien avond had
geleden, meelevend wat had rondgesmart in haar pijnend
zwijgen.
Zij voelde 't in zijn spelen, zij zag 't in zijn staren voor
zich uit naar haar alleen staan in den wijden nacht : zij was het
die hij speelde, zijn voelen voor haar dat langzaam gegroeid
was in hun dikwijls alleen zijn, dat geleidelijk gebonden had
over hen heen tot een helder, kalm-kleurend lichten, scheidend
hun voelen weg uit de nooit begrepen gewoonheid van wie
naast hen waren, een groot klank-zilverend meevoelen met
elkaar, één-zangend hun nooitgesproken liefde tot een hoog.
juichende koepeling van eeuwig geluk.
En hooger warmden de klankzwevingen rond haar hoofd,
stijgend in een zachtvonkend schitteren, dat heller telkens
opflikkerde tot een wijdbreed langzaam gloeien van vlammend
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geluid ; een ros-wilde veeging van dicht verlangen waartusschen
het teersnikkend ellenden brak diep-opklagend, weenend een
berouwenden weemoed van weekgrauwend wee. 't Was of haar
heele leven langs haar sprak in zangende woorden, een lange
rei kleurvoelende fluisteringen van nooit gezegd lijden, een
plotseling hel opsprankende ziening van wat jaren had gepijnd
in het ongeweten donker van haar denken, zuiver opzettend
tegen het fulpen duister van den nacht, de openbaring van
haar altijd geheimd willen, een helle duidelijking die scherplichtte tegen het schemer-grauwen van haar onbegrepen
bestaan.
Dat was haar lange-jaren droom, dat had haar liefdeleven
gezien in haar jongsten denktijd, dat had zij gepeinsd in de
sombere tijden van onvoldaanheid, onbegrepen vragend haar
binnenste leven naar de werkelijkheid van haarwillen. Dat
had zij gevraagd aan haar meisjesjaren, meêweenend haar
verlangen in de leege dagen van haar huwelijk, dat had zij
angstig hooren klagen in den gewonen heengang van haar bedrogen getrouwd-zijn. Zoo had haar leven moeten zijn, helgekleurd met de warme aanbidding van haar man, haar dagen
heengezongen in de diep-opgalmende klanking van een meêgoudende liefde, stralend om haar lichaam de neerbuigende
smeeking van hem die met haar zou leven, altijd en altijd
nieuw weer voelend haar diep-opjachtend droomen, zóó alleen
wilde zij 't leven, een groote, wijde, hoogomgoudende liefde,
eeuwig•durend in altijd weer-schitterende nieuwheid.
Zacht heenlijnend klaagde de gouden zang weg in de wijde
lucht, een weeke droomdoezeling neersuizend onder 't helle
kamerlicht. En alles werd stil, een doode stilte waarin de
lauwe nachtwind suisde om haar matte hoofd een eindeloosweek-zuchtenden zang, hopeloos van verdrietig geluk.

Ix.

Op een avond na den eten kwam Theo hen vragen mee te
gaan wandelen tot het donker werd. Haar man had geen
lust en ze ging alleen met hem in een plotseling oplachende
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vroolijkheid, die snel haar hart voelbaar bonkte tegen haar kéel.
Toen ze op straat kwam onder de stoffig-warme benauwdheid, die van de zongedroogde steenen opsloeg, voelde zij op
eens een onduidelijke gêne dat ze zonder haar man met een
vreemde liep, een vaag schuldig verwijten dat 't niet goed
was haar man weg te laten uit hun samenzijn, een angstige
verlegenheid voor de menschen, die haar zagen en die waren of ze haar aankeken en lachten. Zoolang ze in de
Jan Steenstraat was keek ze strak voor zich, onwillig op te
zien naar de regelmatige staring der hoogrozende huizen, die
haar van de overzij aanlogden met de doode oogverschilling
der vensters, recht en zonder beweging. Op de Utrechtsche
Zij ademde ze diep op, een breede zucht ruimend naar de
wijde koelte, die schaduwde over den matgri*zen weg. En ze
stapte naast hem voort, los van hem af, telkens , een kort
woord sprekend tegen zijn kalm doorpraten, 'langzaam gemakkelijk voelend de geleidelijke wegwijking van 't vreemde naast
hem te gaan.
't Was een late zomeravond, een langzaam-over-rustende
bode warmte naar de herfst, een dof stil-doomende kalmte
van afgemoeide loomheid onder een onbewegelijk blauwe
lucht, een roerlooze avond van zacht weekende herinnering
uit den voorbijgeleefden dag, klagend een fijn-wevende lijning
van têere melancholie, dunwebbend met onzichtbare drijving.
Breed donker deinde de Amstel in een loggen stilstand,
telkens week heenwijkend het water met wijdhoekende golving
naar de oevers, wanneer een onbewegelijk voortglijdende
stoomboot recht sneed over de donkerende vlakte, uitverschend een holle geur van koele vochtigheid over den matwarmen weg. Aan de overzij stonden de huizen in een dunroode helderheid met hier en daar aan enkele korte, gouden
scherp-schittering van een venster, een onregelmatig brokkende
rij van warm moewe klomping met de leeg vierkantende
snijding der straten, die donker rechtten, grijs tusschen den
lichten opstand der naast-plattende gevels. Heel ver naar den
horizont waasde een onduidelijke mengeling van groen tegen
het hard-roode huizendak van een paar woningen boven
het water, een kortstaande inkleining achter de donker oplog-
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gende massa van de zwemschool, onbewegelijk met de even
grijzende schildering van de voorzij. En boven, heel hoog een
diep-strakke lucht, een wegwelvende blauwheid van ver-indiepende kleur, een vredende strijking van egale wolklooze stilte,
wijd heenstrekkend in roerlooze wijking, helder van lichtlooze
gelijkheid, een ruim-spannende stilstand van onmetelijke rust,
eindeloos starend boven den avond een schermende grootheid.
Tusschen de warrelende langs-beweging der menschen naast
hen wandelde zij voort, onregelmatig pratend een onverschillig gesprek, meer en meer voelend een gewoon worden
van haar gaan met elkaar. Buiten het Tolhek liepen de menschen ruimer uiteen, telkens leeg latend groote, grijsplekkende
weglengten, meer en meer stillend een afgezonderd buitenkleuren onder de hooge oude boomen die roerloos stonden
met een regelmatige stamming, telkens een, kort ruischend een
trillende suizing der ineenwarrende takken in de teer-weeke
koelte. En verder ging zij nauwer naast hem, ongemerkt
alleen-voelend wijd uit de menschen achter hen, één loopend
op de gelijke beweging van hun stappen, verder vergetend
hun vreemde kennen in de zachte gewoning van hun samenzijn.
Op de brug aan het stoomgemaal bleef zij staan, rustend
tegen de warm-houten leuning. In den koel-nêerzwevenden avond
was 't of een glazen zuiverheid scherp stond over de luidlooze
rust die nêer begon te slapen over de velden . De indonkerende
vierkanting van het gebouwtje sneed lijnend tegen de dieper
blauwende lucht, recht opzwartend de harde breed-streeping
van den schoorsteen in de onbewegelijke ruimte, een vaste massa
eindend boven het zwart-stalende smalle water dat glad, diepspiegelend hard-kantte tusschen de groen-hoogende grasranden. De platte velden lagen loom uit onder een dun-wazenden,
nevelig-schemerenden damp, vochtig doomend even boven den
grond, langzaam ineen grijzend ver heen tot een mistige,
laag-drijvende, grijs-dichtende vloeiing van vage misting. Aan
de Weesper Zij stonden de huizen nog in een zuiver licht,
dat week dreef van de dieper kleurende lucht, een duidelijke
bocht buigend langs den Amstel, slang-spiegelend in 't deinende water dat helder-blauw heen-trilde naar de stad, terugstalend de têer-over-vloeiende ineenwisseling der late zonne-
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tinten. Hoog, vast begon de stad te staan met de ingrijzende
violetting der huizen, breed-uit-rekkend naar beide zijden, de
dun-hooge scherping der kerktorens spietsend naar den ijlblauwen, oranje-wazenden hemel, een diep-weg-wijkende sombering van levenlooze onbewegelijkheid, helder brokkend
onder de dun-trillende têerheid van de lucht.
Terwijl zij haar oogen rondsoesde over den wegslapenden
dag, voelde zij een zacht-klagenden weemoed weeken door haar
lichaam. 't Was of alles wat zij had ingekropt na den avond
toen zij voor zich zelf 't eerst had gefluisterd, dat zij hem
liefhad, plotseling begon op te drangen in haar binnenste
denken, nieuw-scherpend voor haar herinnering wat zij had
doorgetwijfeld den eersten dag na dat uur in de leege eenzaamheid van verdrietig-gelukkig onrustigen door het huis, de
telkens wêer-hoog-golvende weenstikking naar haar keel, wanneer zij staarde voor haar terugpeinzen zooals ze hem den
vorigen avond had gezien ; de wêer-en-wêer jachtende angst
dat haar man zou boren in haar diep-woelend peinzen, de
duizel-moewende heen-en-wêer deining van haar voelen dat zij
niet mocht nasoezen wat rondgelukte in haar borst, machteloos
haar anders-willen te stuwen tegen de visioeneering van haar
droom. Al die weken had zij haar zelf-tegen-vechten diep
gehouden in haar lichaam, dikwijls plotseling angstig inbijtend
de woorden die zij hoorde opwilden in haar mond, telkens
zenuwachtig wegpersend achter haar streep-knijpende lippen
wat ze wilde juichen in een uitvierende triomfeering van haar
geluk, duister wetend de nooit gesproken waarschuwing dat
zij niet mocht liefhebben een ander als haar man. Heftiger
was dat verwijt gegroot in haar denken, langzaam hooger
donkerend den têer-blanken lichtschijn van de eerste dagen; zij
had gedwongen haar slappend voelen voor haar man tot een
voortdurend trouw-doen in hun leven, wevend om hem heen
een warm-lievende toewijding van haar omgang, pogend 't zien
van Theo te mengen in het bijzijn van hem, haar hartstocht
voor den ander verbeeldend tot een inniger leven met haar man.
Maar telkens was dat willen ingemoeid tot een machteloos
mêedeinen op het mooi-sarrend ideaal van visioen, dat opkleurde
voor haar oogen in de uren die zij alleen zat, in de momenten
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die zij naast haar man leefde in de stilte van den avond, terwijl
hij werkte onder de dood-gezwegen rust van den kalmen nacht,—
de nabeelding die haar onmachtig drukte voort te doen haar
huishoudwerk en die haar langzaam liet achterover leunen
boven haar bezigzijn, ongemerkt tijden achtereen wegsuffend
haar gedachten, altijd naar dat eene wêer-zeuren in haar hoofd
wat zij dien avond had gevoeld onder de gouden klanking
van zijn spelen.
Nu, in de droomzwevende weving van den hoog-ruimenden
nacht was 't of geleidelijk haar tegenwillen losslapte tot een
machteloos mêesleuren naar wat gewoeld had in de verre
diepte van haar binnenste, of zachtjes haar beter pogen heennevelde, achterschuivend de wegkrachtende vechting van haar
dubbel voelen, een langzaam wijdend licht helderend in de
grijs-dompende moeheid die geduisterd had over haar dagen.
Zij hoorde haar graag-verlangend droomen gemakkelijk helderen
in haar borst, alleen zangend de kalm-vredende voldoening
van haar voorgezien leven, terugdekkend de pijnende twijfel
die gewroet had tegen de kleurwillende kalmte van haar visioen.
En zij staarde op naar zijn lichaam dat naast haar stond,
zwijgend met toegevend wachten tot zij zouden voortgaan.
In de langzaam vaster nêerstaande rust van den avond was
't haar of zij alleen met hem was voor altijd, of haar pijnen
door de laatste weken vèr lag achter haar, of haar man, haar kind
weg waren uit haar zien, heengeleefd eindeloos vèr, of tijden
waren gewaasd over hun zijn, heenwisschend hun beeld uit
haar zien, teruglatend een vage herinnering van iets in haar
leven, dat haar benauwde met een lang-nasomberende angsting.
Zij wakkerde uit haar zwijgen door zijn stemgeluid, dat
mistig vreemd klankte naar haar begrijpen, voelend 't zachte
schuiven van zijn arm drukkend den hare. En zij liep naast
hem verder, dicht steunend tegen hem aan, gaande als een
nooit eindigend loopen altijd met hun beide, zonder wêerkeeren
in haar vroeger bestaan.
Langzaam in een breede stuwing statigde de Amstel ernstig
voort, kort buigend tegen den scherp-dunnenden oever-rand aan
de overzij, smal-staande aan de verre bochting van den weg,
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waar de duisterende boomen vlak hoogden een massieve vlakking voor den donkeren hemel. Wijd heen spreidden de landerijen egaal-liggend naar den horizont waar zij wegmistten tot
een rondstrekkende, telkens vlekzwartende lijn, dik, regelmatig
plat-gespreid tot een droom-starende vlakte, onmetelijk van
slapende grootheid, zwaar dragend 't somber-drijvend treuren
van , een koe-klacht boven de beweeglooze dofheid. En helder
diepte de lucht een vaster kleurend blauw, ongemerkt wijkend
de vage wegtinting van weifelend licht tot een onveranderende
gelijkheid van ernst, hooger en hooger welvend de weenende
nachtvrede over de aarde. Grijzer witte de koellooperende weg
tusschen de naastdonkerende ineenvloeiing van kleuren, even
telkens induisterend onder de bewegende voortschokking van
een rijtuig, lêeg wêer rustend achter 't wegschimmen van de
grauwschuivende massa ' in den verren schemer.
In het dof-ademende zwijgen waarin zij liepen begon zij te
spreken lang achtereen, wegzeggend de weeke melancholie
die gelukte in haar borst, zonder weten heenvertellend naar
zijn luisteren wat treurde in haar denken. Klankloos schemerde
zij haar woorden uit haar mond, drang-voelend een wijdluchtende behoefte te vertellen haar leven, alles wat zij hoorde
woelen in haar diepe binnenste zijn, wat zij zag helderen voor
haar oogen in de moewe lusteloosheid van haar dagen.
Haar jeugd somberde ze voor haar zeggen, de lang-verwaasde dagen van haar thuis zijn, de altijd weer mooiende
verwachting, die zij verlangd had om te trouwen, de lamslappende desillusie, die zij zag weenen over haar leven,
ontkleurend* alles wat zij voelde, alles wat zij had gewacht,
alles wat zij zag werkelijken in de illusie van haar mooiwillend gevoel. 't Was de eerste keer dat zij dat alles sprak
naar 't hooren van een vreemde, nooit had zij 't uitgeruimd
naar een ander, alleen haar man had 't even geweten, tijden
heen, nooit had zij zelfs aan hem vertrouwd, wat wroette in
de geheimende ongekendheid van haar ziel. Een vage,
onzegbare willoosheid leegde de woorden uit haar mond, een
langzaam in-zwevende vertrouwd-voeling van hem die naast
haar zweeg, een schemer-weenende behoefte te zeggen wat
zij altijd had ingeknepen in haar têer-vreezend wantrouwen
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van niet te worden mêegevoeld, een wijd-kalmend goed-weten
van alles, ingezongen door de geluk-vredende liefde van den
avond. En dichter op een sprak zij de uren van haar jaren,
haar trouwen in de groote, mooiheids-illusie van haar roman-zien, haar leven de laatste jaren heengeduisterd tusschen
de korte licht-glimpen van een beter-belovende, korte flikkering
van haar graag-willend gelukkig zijn, de weggelamde verwachting van haar leven naast den man dien zij liefhad,
heengesloomd tot een eentonig gaan naast elkaar, zonder
hartstocht, zonder gloeing van altijd nieuw-vlammende aanbidding, de lêeg-sleepende verveling van haar huwelijk zonder
doel, zonder licht. Haar man vertelde zij, haar wonderend
opzien naar zijn altijd geluk-zijn, de ongeduldige kitteling
van haar zenuwend jachten tegen de koel-kalme degelijkheid
van zijn doen, haar onbegrepen leven in zijn bestaan dat
altijd 't zelfde heenging, gelijk, tevreden zonder de uitjuichende
buien van opgewonden denkeloosheid, zonder h klr wildmoenende uren van hooge vreugd, terugdompend haar
lichaam dagen achtereen in een uitgemat nêerzitten, lusteloos
en zonder kracht. Zij wist dat hij haar liefhad, hij zag naar
haar op met een dankbaar willoos-zijn voor haar wil, hij
gaf haar zijn liefde zooals hij die kon geven in de kleinbleekende nuchterheid van zijn gevoel. Maar zij wilde anders,
zij wilde een vlam-slaanden hartstocht, een altijd knielend

aanbidden, hoog telkens opjuichend haar liefde in een gulden
omwolking van adoratie, een romantisch-nêerknielend weggeven aan haar vrouw-zijn, feestend haar wezen in goudjuichend klanken van geluid, vlammend een aureool rond
haar gaan van nooit-eindende lichting, wijd, zwevend rond
haar lichaam een dungazende webbe van mystische kleur.
Zij wist, dat 't zoo niet kon zijn, zij wist 't, haar leven kon
niet gaan onder de luid-gedroomde klanking van haar binnenste
zangen ; en toch ze voelde dat 't beter kon zijn in haar dagen,
dat maar weinig meer de boden doodheid van haar bestaan
kon levendigen tot een tevreden voortgang. En dat was wat
hij niet begreep, haar man, dàt was wat hij niet voelde in
de egale degelijkheid van zijn denken, dat was wat hun
samenzijn eentonig maakte, een regelmatig grijs-glijdende

126

kleur zonder de schitter-vlekkende breking van een liefkleinend licht.
En zacht zwijgend zuchtte zij een berouwend verlangen naar
dat andere, opgedroomd in haar zeggen, week treurend dat
't nooit- zou zijn zooals zij 't voelde in haar borst.
Toen zij omkeerden was de hemel ingedonkerd tot een
diep-stalend blauw, stolpend over de slapende wijking van de
landerijen, een roerlooze welving. Ruischloos kalmde de
Amstel langs hen voort, schemerend een kantlooze vloeiing in
het duister van de overzij, onzichtbaar glijdend naar de
stad, die heel ver klomp-zwartte tegen de even dunveeg-lichtende lucht, puntend in de egale strijking van den
nacht den klein-geelenden stilstand der lantaarn-vlammen.
De Weesperzij lag weggedekt achter een diep-dichtende
zwartheid met hier en daar een enkele veeg van helderheid, die week heenzweefde in het donker er naast.
Alleen de rosse schroeiing van een vol-lichtcafé boven het
water, stond beweegloos, één in het duister, vloei-spiegelend
in het zwart beneden, sterk op tegen den achterwijdenden nacht,
lang, scherp-kortend en vast. Laag boven het water luidloosden
geheim-bewegende kleurlichten, rood en groen, in een verre
staring, plotseling in het hooge duister, onbewegelijk met loshangende voortglijding, diep onder-somberend de logge massa
van een dooden schuitromp, heen-lossend in den omhangenden
schemerschijn. Vormloos, grijs in het zwevende schemer schimden de boomstammen aan den wegkant boven ineen, egalend
tot breed-staande banden, zwart, onzichtbaar teerruischend weeke
windzuchten, geurend over het wit van den inkortenden weg
telkens dun-blauwe hooigeuren, mengend een vochtende zuiverheid van dauw-slapend gras. Hoog wijdde de nacht-rust
op de aarde, geheimend, zweef-dekkend een innig-stille kalmte.
In de wegscheidende eenzaamheid van den nacht hoorde zij
weerzangen in haar denken het zilver-helderend verlangen van
den zomeravond, toen zij 't eerst had gevoeld dat zij Theo
liefhad. En mengend in haar peinzen het verlangen, dat zij
gehelderd had door de matte alleenheid van de laatste weken,
kleurde zij door haar zien de wezenlijking van haar droomen,
voelend in haar hart de jachtende klopping van hoog-duizelend

127

geluk, dat zij z66 mocht loopen zonder eind, blijvend bij hem
die nooit zou heenwijken uit haar dagen, altijd zonnend
't mooi-gouden geluk dat zij had zien weven in het roman-zien
van het leven, Zij voelde dwingen naar haar mond de woorden
die zij kon zeggen, moeielijk ze terugknijpend tegen haar
tanden, die zij vastbeet van een denkelooze vrees dat zij het
zou uitbreken in de egale stilte om hen heen, telkens probeerend te moedigen wat zij wilde dwingen tegen zijn niet begrijpen,
angstig dat zij zou zien ineen brokken de licht-gezongen illusie
naar een grauwe ellende, wanneer hij niet zou nemen haar
wegofferende liefde, neerduwend haar wanhopig behoeven
naar zijn genegenheid, groot, wijdgevend wat zij voelde zwellen
in het diepste weten van haar ziel. En zij bleef stil, elken
voetstap rouwend die hen dichter schokte naar haar oude
bestaan, snel schuivend achter haar herinneren den korten tijd
van nooit-weereenigend alleenzijn.
Langzaam begonnen de huizen op te hoogen voor haar
zien, schimmig zwaar-klompend tegen den helderen hemel,
blind-neerslapend boven de donker-dooreen bewegende men.
schen op den onrustiger bijliggenden weg. Zacht, vaster drukte
zij zijn arm onder de hare, onbewust dralend haar stappen
tegen 't voorverdrietend omgaan van 't oude, lang ver-vergeten
leven dat zij voelde komen, onvermijdelijk, dichter, dringen
tegen de weemoedige achterwijking van haar even gewerkelijkte verlangen. Week-slangend in haar denken boorde een
vage angst in haar stilzijn dat zij straks wêer zou zijn over
haar man, dat zij zou spreken gewone woorden, terwijl achter
in haar hoofd nog zou klanken 't grijs-nevelen van haar zeggen
over haar leven, alles wat zij geruimd had over hem zelf,
wat zij vertrouwd had uit het diepste van haar voelen dat zij
zou zien zijn gewone gezicht, onwetend alles wat zij gehaat
had over zijn bestaan.
Scherper schrijnde een duidelijk berouw in haar op, dat zij
hem verraden had tegen een vreemde, zwijgend zijn liefde
die zij wist dat steunde zijn heele leven, zijn liefde die hij
haar gaf zoo veel hij kon, helpend waar zij vroeg, graagwillend haar vertrouwen in den een-voelenden voort-gang van
hun getrouwd zijn, zijn innige toewijding die zij niet kon zien
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zooals hij 't had vast-gemooid in zijn voelen, dat zij verraden
had zijn wijd-lievend vertrouwen in haar liefde, alleen haar
latend met dien anderen, niet vermoedend in haar gewoondoen het wild-rommelend woelen van haar diepe drift; dat zij
verraden had zijn ernstig-hoog-lievend nêer-zijn voor haar
genot, toegevend haar te vreden zijn tegen zijn alleen blijven
in de eenzame verveling van zijn lêeg huis.
Maar terwijl zij in haar beterend denken voor zich zette
een anders willend doen, pijnde door haar voelen een wanhopig
benauwend verdriet dat zij niet meer zou hebben wat in de
laatste weken haar dagen had gezonnigd met een weemoedig
mooi droomen, dat haar illusiën zou uit zijn van wat zou
kunnen, dat zij wêer zou leven eenzame uren zonder vreugdepeinzen, loom-mat starend in een eindelooze lichteloosheid,
zonder de telkens zangende vreugd van haar stille genegenheid
te koesteren met 't warmend mooi van haar fantaisie. En in een
plotselinge vaging van pijn-willend leven, drukte zij vast in
haar plicht-voelen de smart van een offerend liefhebben, geheim te bewaren wat er rondzong in haar ziel voor den
anderen, nooit te zullen zeggen wat zij zou hooren klagen in
haar eeuwig-slepende ellende, altijd vroolijkend een gelukkig
vreden voor haar man, verder en verder heen-schuwend het
beeld van den ander, om terug te boeten haar ondankbaar
verachten van zijn goede liefde.
Toen zij aan de Jan Steenstraat kwamen gleed zij zijn arm
zacht neer onder den haren, wijder loopend van hem heen,
probeerend met een gewone stem te spreken over wat om
hen heen was. Maar 't was of de lange duister-schemerende
straat een bode ellende drukte op haar voelen, weenend een
wanhopig-snikkende machteloosheid over haar willen leven
zooals zij wist dat zij moest, herinnerend 't korte denken dat
zij had hooren waarschuwen in haar peinzen straks.

X.
In de moewe, wild-onder-pijnende kalmte waarin zij haar
dagen door-zenuwde, dreigde opeens het zeggen van Theo,
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dat hij misschien zou weggaan naar buiten. Hij had 't kort
laten vallen tegen haar man, een avond na hun muziek-maken
terwijl zij zaten te praten. Zij had niets gesproken, een
langzame sluiping voelend in haar borst van een vreemd
dood-denkelooze lêegte, een bleeke ziening van een matte
lusteloosheid, een wijd-moewe losvalling om nêer-te-liggen
onverschillig, machteloos om haar willen op te sleepen tot
voort-leven in de wanhopige grijsheid die zou drukken door
haar verder bestaan.
De volgende dagen leefde zij door in een hooger en hooger
zenuwende spanning van haar willen, drang-behoeftend haar
smart te geeselen met scherper striemend leed, wild-lachend
een schrijnende onverschilligheid voor wat gebeurde, vroolijkend
in haar zeggen wat zij hoorde scheuren in haar ziel, dieper
wroetend de telkens nieuw-brandende herinneringen van wat
soms even weglêegde uit haar voelen.
Langzaam kalmde zij weer terug in de sleuring van haar
leven ; zij hoorde niets meer van zijn weggaan, zij was angstig
te vragen of 't zou gebeuren, vreezend met haar vragen te
duidelijken wat in haar rond-schuwde, zij leefde van week op
week, telkens uitziende naar den avond die komen zou, winst
rekenend elk uur dat hij naast haar was. Maar eiken avond
als hij bij haar was, wachtte zij ieder oogenblik van stil zijn,
dat zij 't plotseling nieuw zou hooren, recht-op-zettend den
dag van weggaan, vast-lijnend 't uur dat hij voor 't laatst
zou zijn in hun huis. En zij jachtte de uren door, haastend
zijn heen-zijn, snel-sprekend de tijden van rust, om die woorden te hinderen uit zijn mond, luchtend een uitgemoeid zuchten
wanneer hij weg was gegaan. Dan zakte zij mat nêer uit de
streng-gestijfde opwinding waarin zij had geleefd, inhoudend
haar drang om uit te snikken over haar leed, nêer-lammend
uit de sloopende zenuwing, die zij gestriemd had door
haar willen.
De voortdurende zenuwspanning waarin zij haar leven
heensleet, bitterde uit over het huishouden, lêeg, koudvreemdend den omgang met haar man en haar kind, vervelend,
loom-sleurend de avonduren tot een pijn-zwijgende lengte,
moê-hangend na den warrelenden dag van onrust een kort9
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luidend heftigen. Soms vlaagde plotseling een opwindende
bui door haar voelen, waarin zij berouwde haar doen, heftig
herinnerend wat zij zich had voorgeplicht en zij was weer
goedig tegen haar man, zorgend voor zijn leven met een
weg-gevende toewijding. Dan dwong zij haar liefhebben tot
een hooge ziening van hem alleen, en zij leefde mêe in het
kleine dagleven van haar kind, waarin zij bezigheid zocht
met een leugen-mooiend voorzeggen dat zoo haar bestaan
moest zijn, gaande op het groote licht van haar opoffering.
En scherp zette zij de overtuiging voor haar denken, dat zij
op die wijze zou terug-beteren de zonde die zij deed in 't
geheime liefhebben van den ander, boetend de groote vreugd
die 't beeld van Theo haar gaf met den pijnenden dwang van
haar plicht. te doen. Maar daarna zakte zij weer plotseling
ineen, nêer-lammend haar willen in een doffe melancholie, een
boden terug-ploffing uit de leugen-opwinding tegen het forschdringend verlangen naar dat andere wat zij sarrend voor zich
zag en zij zat machteloos nêer, mat-gezenuwd en moê, wanhopig wildend in haar behoefte naar rust alles weg te trappen
uit haar leven, naar Theo te gaan en hem alles te zeggen,
smeekend haar met zich te nemen, ver weg, weg uit de

smartende lêegte van haar omgeving, werkelijkend in haar
dagen een korten tijd van altijd gedroomd geluk.
En haar vroeg-geleerde conventie-voelen twijfelde tusschen
haar willen, een vaag medelijden met haar man bindend voor
haar denken, en 't spitste in haar hoofd plotseling, scherp
snijdend naar haar borst een stikkende smart dat Theo niet
zou willen en haar- weigerend zou terug-laten, alleen in de
wijde leegte van haar verder leven zonder de mooie illusie
van wat telkens zonde door de grijsheid van haar dagen.
Dan zou zij niet meer hebben dat eene wat haar opstrakte
uit de neerzakking, waarin zij telkens gleed door de dreigende waarschuwing van wat haar plicht was, machteloos
weg te dwingen uit haar zien 't mooie dat voor-zweefde
aan haar denken, geheimzinnig duidelijkend in de momenten van moedeloosheid, teerder kleurend door 't grauwe
waas van gewoonheid waarmee zij haar dagen had gedekt.
De herfst was gerustigd door de lucht, wevend een stil-gouden
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webbe van droomend licht onder de hoogwijkende zonneglans,
een week-gelukkige melancholie drijvend in zacht-welvende
deining, breed en ernstig.
Zij was een heelen dag thuis geweest alleen met het kind,
dat stil had zitten spelen in de kamer bij haar, terwijl zij voor
het venster soesde naar buiten, waar laag onder haar de
boomen in het park roerloos stonden met het donker-tintende
bruin der pluimen, zacht-vlekkend tegen het laatwelkende
groen dat nog helder. zomerde in het stille licht. Laat op den
dag was 't kind uitgegaan met de meid en zij was teruggebleven in de slapende zwijging van het huis, hoog in de gladkoele kalmte van de zachte tocht die streelend zuchtte door
de wijd-uitgehoekte ramen, geurend een- bruin-weeke scherpte
van heen-drogende bladen rond haar hoofd. Langzaam had
de eeuwig-rustende weemoed van den weglevenden zomer een
teer-trillende smart gezongen in haar peinzen, een onbewuste
herinnering van goud-toonende visioenen, een vaag-berouwend
verdrieten naar een ongekend geluk, dat neerluidde van den
wijd-spannenden hemel, diep-blauwend van egaal licht. Telkens
deinde haar soesen heen naar de tijden die waren weggeschimd achter haar leven, terug-wijkend tot de verre dagen
van haar jeugd, plotseling scherp zettend een lang-geleden
beeld, meereiend een breed volgende wisseling van heengedoezelde herinnering, over-mooiend naar een indrangend

visioenen van wat zij hoorde klanken in haar fantaisie, terug
kortend tot wat vast stond, onbewegelijk in de werkelijke
kleur van haar leven. En telkens zag zij de groote vreugd
beloven in haar droomen het vooruitzicht van den avond
wanneer Theo zou komen, helderend het weemoedige klagen
van wat weer-beeldde uit haar voorbije leven, dichtbij vreugdend een werkelijk licht voor den verren schijn van wat ze
heendeinzend spiegelde met een leugen-wetende mooiheid.
s'Avonds toen hij kwam waren zij eerst blijven praten in
de langzaam volschemerende kamer, geleidelijk heen zwijgend
naar de zacht-droomende schaduw die dichter en dichter laagde
over de boomen buiten, ruischloos zwevend van de inblauwende lucht. 't Was of een weeke, ruim-hangende weemoed
weende over de aarde, 'onmetelijk wijdend luidloos een stille
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toon van verre smart, een moe-zangend snikken van eindeloosvoelend leed, een breed nevelend visioenen van nooit geweten
geluk, ruischend in de teere zwevingen van den nachtwind een
even suizende klank.
Martha voelde een vreemde moeheid hangen op haar lichaam,
een matte, stille loomheid om zoo te blijven, uren achtereen,
zonder spreken, zonder geluid van stemmen rond haar hoofd,
een behoefte om heen te soezen op de wijde zweving van
den nacht. Haar peinzen van den heengeleefderi dag zwaarde
ineen tot een huilende melancholie, waarin zij zacht-wiegend
in gouden helderheid haar denken visioende tot scherpblijvende beelden. De zinnende kalmte van den herfstdag
weefde in 't donker van den avond een week-weenende neiging van wegzijn, een telkens wêer golvenden drang uit • te
snikken zonder reden, rustigend haar ellende van onzegbaar
verdriet.
Toen 't licht was opgestoken ging zij staan leunen tegen
de piano, lusteloos om zelf te spelen. En zwijgend bleef zij
luisteren naar zijn spel, strak starend naar de hêen-en-wêer
wieging van zijn lichaam op de rythme der klanken, moeielijk
zoekend 't verder zien van haar donker-opgezongen droomen.

In de omwevende geluidswarreling waarin zij stond, losde
haar terugdenken ineen naar het nieuwe voelen dat zij hoorde
gelukkigen in haar binnenste, heenzangend haar donker verdrieten in de hoog-lichtende - juiching van tonen. Als in een
zacht-goud-wijdende stolping rondden de klanken langs haar
hoofd, streelend over haar heen een weeke ademing van vrede,
rustigend door haar zenuwend tobben een kalm-nêerspreidende
gelijkheid, die haar lichaam losmoeide uit de stramme spanning waarin zij had gepijnd den langen dag. En met 't sneller
vloeien der klanken, hoogde haar voelen verder uit, scherp
trillend in de werkelijkheid van 't uur waarin zij leefde, luider
en luider roepend 't groote moment waarnaar zij verlangd had
zoo langen tijd.
En hooger wijdden de tonen door 't vertrek, stijgend met
week-buigende lijnen voor haar op, uitzachtend in dunzwevende schijnsels, heenlossend naar alle kanten in een dunijlend waas van trillend licht. 't Was een gouden schemer
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waarin zij stond, een dun-goud-glazende schemer waarin de
dicht-geele lijnklanken trokken met weeke schuiving, uitstreepend tot draad-trekkende tonen, heen-brokkelend in een
warreling van kleinbrekende stukjes, die prikkelend schitterden
in de gulden lichting waarin alles wegweefde tot een tastbare
webbe van helder-zangend geluid. En hooger wijdden de tonen
door de kamer, ernstig, breed opklagend onderuit, overzwellend tot waaiende welvingen van klank, moeilijk drijvend in
deinende golving, loom stijgend tot een langzaam weg-kleurende
donkering van geluid, wêer en wêer drukkend de tikkeling der
korte stippen tot een egaal-trekkende waze van tint.
Weeker schrijnde haar leed, zacht doorzongen van een vèroplievende fluistering van geluk, krachtiger langzaam dwingend
op de heen-lichtende maat-wieging der muziek, uitrondend in haar
borst wijder en wijder een ruim-juichenden galm van vreugd, een
breed-omarmende neiging, van alles-omzonnende liefde, altijdguldend den grooten gang van het leven tot een eeuwig-gedragen
offerende vlamming van goedzijn. En in de hooge zenuwing
waarin ze trilde, voelde zij haar zien punten naar zijn staan,
mêe-denkend de beweging van zijn lichaam waarmêe zij de
klanken zag kleuren naar haar heen, week-streelend in têere
zuchten, sterk-forsch-dwingend 't sterken van zijn wil, innigsmeekend zijn nooit-gesproken wenschen tot een licht-wevenden
zang, heen-sleepend haar willen tot machteloos mêegaan.
Langzaam was 't of haar denken heen duisterde tot
een vage schemering, duizelend haar gedachten in een
onduidelijk roezen waarin haar willen brak, telkens zwakker
mattend onder de opzweepende visioening van haar nieuwvlammende droomen.
In de hoog-zangende schittering van tonen die wervelde
over haar lichaam, zag zij geleidelijk alles wat zij zoo lang
graag had gewild, alles waarmêe zij zoo lang haar stille leven
had gemooid licht-zuiveren voor haar denken. Als in een
gouden sprook hoorde zij 't fluisteren naar haar heen, langsschitterend met het buitelend dwarrelen der uitspreidende klankbrokkeling de verre dagen van goud-hoogenden zonneschijn,
de dagen van alleen zijn in haar meisjes-kamer, in de wijde
stilte van hun huis, alleen met de ver-uitwevende fantaisie van
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haar liefde-kleurend droomen, opklagende in de breed-weekende trekkingen der diepe tonen het goud-zonnende peinzen
van haar volgroeiend vrouw worden, ernstig kleurend haar
toekomst-voelen met de hoog-geziene toewijding van haar
levensuren, duisterend met sombere tonen van donker geluid
den ver-wazenden tijd van haar wanhopig leven, alleen gaande
op eigen kracht zonder hulp in haar moeielijk dragen, alleen,
eenzaam heenlevend in de wan-kleurende snerping van onbegrepen haat tegen haar goed willen.
En wijder uitspannendin een heerlijke galming van zang,
hoorde zij luid juichen de sproke van geluk die zij kort geleefd
had, herinnerend in haar voelen den mooisten dag van haar
bestaan, den dag die zij door had gelukkigd in de wij domglanzende zonnewarmte van een rustige weemoedig vredende
natuur, vèr alleen met den man dien zij mooi zag in de romantische lichting van haar werkelijk-gedroomde uren, den eenen
grooten dag, die verborgen had gesnikt door haar later leven, den
dag dien zij geloopen had naast haar man langs het mompelende
stroomen der Ourthe, luisterend in het ruischend trekken der
golfjes een eeuwige belofte van klein-levend geluk. En in de
wijd-lichtende triomfing der muziek stond haar visioen wêer hoog,
eenig, alleen, vast-opgezet in de durende sleeping der klanken, haar visioen van een breed, kaimzegenend geluk naast
hem dien zij liefhad, dankbaar dienend zijn mêevoelen van wat
behoefde in haar ziel. 'T stond vast op voor haar zien, ineenwerkelijkend met zijn bewegen, duidelijkend meer en meer 't
tastbare van haar peinzen : hij was 't dien zij liefhad, hij was
de wezenlijking van haar willen, 't was Theo die in haar
latere dagen 't geluk beloofd had dat zij zoo dikwijls had
gezien, ver voor haar in een droom-gevoelde zonning van
gouden licht, zacht-kleurend de somberheid van haar dagen
met den weeken schijn van altijd wêerzwevenden verlangen. En
angstig dat zij niet langer kon terughouden de tranen die zij voelde persen naar haar oogen, trillend achter haar lippen het smeekende uitschreeuwen van haar liefde die zij dringend voelde
bonken in de stikking van haar hartslag, duwde zij haar stappen

langs hem heen, nêer-mattend op het balcon, waar de koelende
kalming van den nacht luidloos daalde langs haar hoofd.
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't Was een apotheose van licht! Een helder, zuiver-egaal
licht dat metaalde over de aarde, hoog ijlend van een strakgroen-wegblauwenden hemel waarin de maan rond-zwijgend bol
hing met een bode staring. Een mystiek, droom-fluisterend
licht, beweegloos geheimend in luidloozen rust-stand, fluweelduisterend de dichte schaduwstrooken onder langs de huizen,
waarop de boven-zachtende gevels duidelijkten met uitstrijkende
veegen glans, plassend langs de glooiende dakschuinten vloeiende vlekken glimmend blauw. Een vreemd-spokend licht, dat
de lêege straat breed-spannend nêersliep onbewegelijk, vèr
heen-schuivend in recht-trekkende platheid, ongekend visioenend de gewone beelding tot een nooit geziene stad. Een
hoog-kleur-glazend licht dat wijd stolpte over 't park, even
veegend met kleine gulding de dun uit-takkende boomtoppen,
ineenklompend de zwarte beweegloosheid der bladkroonen tot
donkere massa's van zwaar-staande duisternis, samen-donkerend de wijde vierkanting tot een doffe nêerligging van angstig
herinnerend drootnen, een kleurloos-schemerend plekken van
vaste stukken duisternis, scherp-kantend tegen het helder lêegen
er naast, waarin het dikke water van den vijver weg-strijkend
glom in roerlooze spiegeling.
En wijd door den. blauw-dooden nacht een eeuwige stilte,
eindeloos, lêeg welvend in verre wijking, een luidloos suizen
van week-nevelende geluiden, vaag, onhoorbaar zwevend door

de gladde lucht, heen-doezelend over de slapende aarde een
wazende poedering van eenzaamheid.
Martha stond rechtop, diep ademend in de rustigende nachthelderheid die bedarend gleed langs haar zenuwachtig schokken.
Achter haar in de kamer hoorde zij de muziek heen-breken
in een eind-klagend tonen, zacht uitlossend de laatste klanken
in den nacht waar zij wegmengden een week-vloeiende weening
van onzichtbare lijnen.
En de muziek zweeg geheel weg, dood opsuizend de kleurboze sterving van het gouden licht dat gezongen had door
den schemer. In de matte nêerligging van geluid die zij achter
zich voelde, hoorde zij weeksnikken de kleine trekjes van
klank die Theo na-speelde in peinzend probeeren, korte trillingen
van kleur die even braken in de laatste zweving van vol ge-
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luid, vage streelingen van langbelovende melodie, strak afval-

lend tot kort-wilde wan-kleur, vreemd-zangende tonen uitgehoogd in een mooi-willend lengen, plotseling schrillend in
een spottend keeren tot vlak-liggende gewoonheid. En ook
dat vonkte heen in de heldere lucht, alleen de nacht stond
onbewegelijk, eindeloos, groot, wijd-zangend over de aarde
een eeuwigen zang van vrede, voort-fluisterend een nooit-werkelijkende sproke van geluk, weenend van têer-kleurende
zachtheid.
Toen, langzaam voelde zij de tranen luidloos glijden, een na
een, langs haar wangen, sneller vochtend uit haar oogen van
ingehouden geluk. 't Was de nacht die haar gelukkig maakte,
de wijde, ernstig-zegenende nacht, de goud-zangende nacht,
welvend in ontastbaren lichtschijn door de nadrooming der
tonen, webbend in spoorloos heenzijn, 't was de innige, diepjuichende nacht die haar het koude lichtleven heendekte met
têer-spannende tinten, eeuwig belovend 't uur waarin zij stond,
vlammend voor haar zien een altijd-durend gloeien van haar
liefde-voelen, uittriomfend 't galmen van die eene klank-vullende ziening van eenig geluk. En voorover buigend haar
hoofd weende zij zacht-snikkend haar grooten weemoed.
Theo stapte naast haar, schaduwend den lichtschijn waarin
zij zat. En week leggend zijn hand op haar schoudér sprak
.hij vage woorden boven haar hoofd, innig langzamend den
stemklank van zijn zeggen. Maar 't was of door zijn aanraken haar geluk dieper boorde in haar binnenste, pijnschrijnend 't opsterken van haar laatste willen, en machteloos in
te krampen wat zij hoorde klagen in haar borst, brak zij luchtend uit naar de vredende stilte rond haar heen : ik kan niet
meer, ik kan niet meer, ik heb je lief.

(Wordt vervolgd.)

GIJSBRECHT VAN AMSTEL
Urbs antiqua ruit.
DOOR

F. VAN DER GOES.

INLEIDING. I)
I.

In de steden van de Vereenigde Staten geeft men zich zelfs
de moeite niet ; de straten worden genummerd en alles is
gezegd. Zoo gemakkelijk maakt men zich in Europa van de
zaak niet af. Amerika is een land waarvan de geschiedenis
begint tegelijk met de opkomst van het economische systeem
dat sedert over de geheele wereld zich heeft verspreid, maar
dat nergens zoo onvermengd wordt aangetroffen en zoo duidelijk zijn diepste wezen openbaart, als in Amerika. In
Europa handhaven zich altijd overblijfselen van vorige maatschappelijke stelsels, en werkt het verleden op ons in den
vorm van somtijds sterke tradities. In Europa is men er nog
niet aan toe, de straten van onze steden te noemen met een
nummer, wij verlangen een naam. Maar in het benoemen
van de straten zien wij een nieuwe werkelijkheid de oude
vormen forceeren. Het doopen is niets dan schijn want het
zijn namen zonder zin, ze zeggen niet meer dan cijfers. Wan-

i) Deze Inleiding wil in de van elkaar niet afhankelijke hoofdstukken —
een viertal, waarvan in dit nummer alleen het eerste kon geplaatst worden — de
methode aanduiden, en den inhoud van eenige algemeene begrippen vaststellen,
welke bij de volgende studie worden gebezigd.
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neer in tien jaar honderd nieuwe straten worden gebouwd en
men schudt over de straten zijn hoed uit, die honderd papiertjes bevat met namen van oude schilders, admiralen,
dichters, geleerden of staatslieden, en geeft aan elke straat
den naam van het papiertje dat er neervalt, is dit, ja, de
letter nakomen van de traditie welke voorschrijft dat de straten
naar iets of naar iemand moeten heeten, maar inderdaad is
het een nummering. Eertijds kwam het gebruik om de straten
van de steden met namen te benoemen, direkt voort uit de
omstandigheden waarin men verkeerde. Zoo direkt, als de
moderne manier om ze te nummeren uit de onze voortvloeit.
Het groote onderscheid in de omstandigheden dat zich weêrspiegelt in de beide methoden, is dat vroeger de steden van
lieverlede ontstonden, dat zij thans overhaast worden opgericht.
De gedeelten, welke langzamerhand bij den eersten aanleg
van Amsterdam werden gevoegd, kregen een naam uit den
naam van wat zij werden of geweest waren. Dit is niet gebeurd door een keus van de vroedschap, maar door het
spraakgebruik van het publiek. Het Rokin is een rij huizen
aan deze zijde ; het Damrak een rij huizen aan gene zijde van
den Dam. i) De Nieuwendijk liep van de St. Jacobstraat
naar de Haarlemmer sluis ; de weg van den Dam naar de
St. Jacobstraat heette Windmolenstraat, naar de eerste windmolen in de stad. Toen de molen verdween, verdween, naar
het beginsel van namengeven in deze„ tijden, de naam. De
geheele straat behield den naam van het andere gedeelte. Zoo
was de weg van den Dam naar de eenige kerk in de stad, de
Kerkstraat ; zij werd later verlengd en over de geheele uitgestrektheid vervolgens Warmoesstraat genoemd, toen inmidi) De namen behooren oorspronkelijk aan de vaarten en havens ; het Dam-rak
heette eerst de Haven. -- Oude Zijde, de rechter oever van de rivier ; Nieuwe
Zijde de linker. — De wegen langs de grachten waren smal en alleen voor voetgangers bestemd ; rijtuigen werden eerst in de tweede helft van de 17e eeuw
algemeener. Men gaf ter eere van Maria de Medicis o. a. een groot waterfeest op
het Rokin, een breede rivier. Eerst in onzen tijd zijn de fraaiste wateren binnen
de stad tot sloten vernauwd. -- Van naambordjes zijn de straten en grachten voorzien in 1 796. Hier en daar vindt men . sporen van vroegere gebeitelde en ingemetselde namen. Zelfs ziju er enkele steenen huisnummers over : monumenten uit
een tijd van langzame wording en onmerkbare verandering.
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dels aan de Nieuwe Zijde nog een kerk gebouwd was en
derhalve de andere straat ophield de Kerk-straat te zijn en
daarom ophield Kerkstraat te heeten. De latere naam kwam
van de groentetuinen waarvan de herinnering aan de plek
bleef hangen. De Kalverstraat is de overgebleven naam van
de uitgestrekte veemarkt welke van den Dam tot aan de
Munttoren (Sophiaplein) gehouden werd. De Nes was een
bijzonder moerassige met riet begroeide plek ; de straat bleef
zoo heeten. De Niezel, alvorens straat te worden, was een
liesdel ; Niezel is de verbasterde naam van de straat. — Ziehier het geheele oude Amsterdam, dat geen enkelen naam
bevat welke niet blijkbaar in den loop der jaren, komende
uit den volksmond, zich heeft gehecht aan de straat, de gracht,
het plein, die zoo gingen heeten omdat zij geweest waren of
werden zooals men ze noemde. Aan de Nieuwe Zijde en aan
de Oude was Amsterdam omgeven door burgwallen, en toen
bij eene uitbreiding van de stad de burgwallen wat verderop
werden gegraven, behield men aan de Oude en aan de Nieuwe
Zijde de twee Voorburgwallen, binnenwaarts van de Achterburgwallen gelegen.
Maar dit alles behoort tot de oude geschiedenis, de ge- schiedenis die van de laatste helft der twaalfde geduurd
heeft tot het einde der zestiende eeuw. Aan de straatnamen
is te zien dat de aanhechting van de gedeelten waaruit de
stad tenslotte bestond, zeer langzaam heeft plaats gehad. De
afwezigheid van iedere opzettelijke keuze bewijst dat men
geen haast had wanneer er een nieuwe plek betimmerd werd.
De naam bestond al bij de plek of strook eer de straat er
was ; of wel het gebruik, de ligging, gaf de naam van
zelf aan.
Nu komen de moderne, groote uitbreidingen i). De geschiedschrijvers stellen de eerste in 1585, de laatste in 1658.
1) De feiten waarop de hier medegedeelde zienswijze berust, zijn genomen
uit de werkjes van J. ter Gouw over den Oorsprong en Afleiding van de Straatnamen ; 1859 tweede druk en 5865.
De schrijver onderscheidt »de beide oorzakcn van naamgeving", zonder evenwel acht te geven op het kenmerkende verschil in de tijdvakken waarin de eene
en de andere oorzaak van kracht waren.
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Deze aanleg moest allermeest voorzien in de behoefte aan
meer woningen. Het was minder de stad die zich geleidelijk
uitzette, nu deze dan die strook buiten hare muren of hare
burgwallen om een of andere reden aan zich trok en bebouwde,
dan wel de uitvoering van een regeeringsbesluit om een grooten lap gronds, tot de jurisdictie van de stad behoorende,
met huizen te bezetten, met grachten te doorgraven, met
kaden te bemetselen, met wegen te bestraten ; om de snel
wassende en zich snel verrijkende bevolking te kunnen herbergen en betamelijk te kunnen herbergen. Deze uitbreiding,
in de eerste plaats om de uitbreiding begonnen, leert men
kennen in de benoeming van de nieuwe gedeelten. Aan de
oude zijde van de stad werd zij omgeven door de wateren
van den tegenwoordigen Kloveniersburgwal en Gelderschekade;
aan de nieuwe, door de gracht die nu Singel heet. De
vergrooting legde beslag op enorme stukken buitenwaarts van
deze grenzen. De nieuwe grachten en straten werden van
overheidswege benoemd, benoemd met willekeurig gekozen
namen, zooals te pas komt in een periode van snelle uitbreiding. Men had de nieuwe gedeelten aangelegd om huns
zelfswil, gebouwd om ze te bouwen. Te voren had ieder
nieuw aangehecht stuk den naam behouden dien het droeg,
den naam gekregen van wat het werd ; een dam, een dijk,
een burgwal, een kaai, een burg i), een nes, een del, een
rak, een kolk. Of wel een naam naar de gedaante, de richting
de nabuurschap ; naar herkenningsteekens, voorname of bijzondere bewoners, gebeurtenissen.
Evenwel bleef ook de oudere oorzaak van namen geven
werkzaam ; eerst in geheel moderne tijden verliest zij alle
kracht, nu de uitbreiding van steden zoo haastig gaat dat een
oogenblikkelijke benoeming volstrekt noodzakelijk is, die de
benoeming volstrekt willekeurig maakt ; bovendien vele jaren
vooruit vergrootingsplannen worden vastgesteld waarop de
namen bij dozijnen zijn te lezen, eer een enkele steen is
gemetseld.
Al bij de eerste vergrooting van Amsterdam verrezen
i-) TER Gouw verklaart den uitgang burg in Amsterdamsche straatnamen als
de naam van aangeslibde, opgehoogde stukken land.
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Oostwaarts-- van de oude stadsgracht, Geldersche Kade, een
reeks van straten met de blijkbaar gekozen namen van
jonkerstraat, Ridderstraat, Koningstraat en Keizerstraat. Aan
den buitenkant van den Singel, aan de nieuwe zijde, werden
vervolgens de drie groote waterwegen gegraven met de overeenkomstige namen van Heerengracht, Keizersgracht en
Prinsengracht. Waterwegen met huizen aan weêrskanten, niets
anders en niets meer ; de gemeente welke de spraak maakt,
komt aan hun doop niet te pas, want ze worden binnen te
korten tijd afgeleverd ; en, naar het schijnt, hechtte aan den
onbebouwden grond geen naam, die de kracht had zich te
handhaven in de gedachtenis van de burgerij, naast of boven
den indruk van dezen snellen en irnposanten aanbouw. De
magistraat evenwel wilde zich nog een herdoop veroorloven,
maar dat bekwam haar slecht. De vierde groote gracht, eertijds stadsveste en de nu binnen de stad vallende Amstel, zou
voortaan Koningsgracht heeten. Maar de Amstel liet zijn naam
niet varen, noch de Singel den zijnen. Zij bleven zich laten
noemen wat zij waren, of geweest waren : Binnen-Amstel en
Singel. Een andere naamsverandering bij dezen uitleg slaagde
beter. De belangrijke straten welke de grachten overbruggen
en de huizenrijen doorsnijden, uitloopen op de pleinen achter
de poorten, heeten naar de poorten die de wegen op omliggende , voorname steden afsluiten ; de Weesper , de
Utrechtsche, de Leidsche. Evenals de grachten benoemd met
gevonden namen, het gebruik had zich gevestigd en zelfs
moest voor Leidschestraat een andere naam wijken, welke
de Heilige Weg van de Kalverstraat naar Sloten eeuwenlang
had gedragen. Maar in het gereformeerde Amsterdam van
het begin der 17e eeuw, woog de herinnering aan de bedevaarten naar de Heilige Stede van het Amsterdamsch Mirakel
niet zwaar, en de burgerij die de oude stadsgracht en de
geannexeerde rivier Singel en Binnen-Amstel bleef noemen,
schikte zich naar de overheidskeuze van Leidsche Straat.
Verder aan de nieuwe zijde de Jordaan, de Leidsche, de
Weteringbuurten. De Jodenhoek aan de oude. Het proletariaat,
een voortbrengsel van het stelsel dat zich snel volmaakte,
nam toe in dezelfde evenredigheid. In de namen der grachten
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en der straten van den Jordaan, leest men de eerste geschiedenis van het proletariaat binnen Amsterdam. i)
Wat de Heeren- en Keizersgrachten berichten omtrent de
rijken, leert ons de Jordaan van de armen. Beide wijken,
in elkaars onmiddellijke nabijheid, moesten wel tegelijkertijd
ontstaan. Zij behooren bij elkander, historisch en economisch.
De armoede brengt den rijkdom voort, de rijkdom kweekt
de armoede. Zoo goed als de namen van de aanzienlijke buurt;
toen die buurt in weinig tijds verrees om de bezitters van
welvaart en de weelde te huisvesten, zijn de namen van de
werkmanswijk, toen deze wijk met spoed moest worden gebouwd om de voortbrengers van weelde en welvaart onder
dak te brengen, opzettelijk vastgesteld en willekeurig gekozen.
De noodzakelijkheid van een ruime en samenhangende wijk,
was een feit, waarvan de impressie op het algemeene publiek
de oudere namen welke de grond mag gedragen hebben, te
niet deed. Bestond de traditie van het namen geven niet, dan
had men hetzelfde doel kunnen bereiken met nummers. De
snelle aanbouw, de moderne oorzaak van stedengroei, liet geen
tijd aan de bewoners om de straten en grachten in dit nieuwe

a

gedeelte te benoemen met namen van eigen vinding. De

overheid moest . komen en op iedere gracht en straat een
etiket plakken, ingevuld met een volkomen onverschilligen
naam, welke in niets deed denken aan eenige eigenschap of
gesteldheid van straat of gracht. De beschikbare etiketten
strekten niet ver genoeg ; er moesten cijfers bijgevoegd worden:
1 e, 2e, 3e, 4e straten en dwarsstraat. Een algemeene benaming van den Jordaan, gangbaar in het midden van de i 7de
eeuw, »het Nieuwe Werk", is een ander teeken van de snelle
toeneming van het proletarierspubliek. Van een algemeene
benaming zou geen sprake zijn geweest, als deze buurt niet

i) De Ridders- en Jonkersstraten etc. waren van ouds ook werkmansbuurten.
Vakken die bij scheepsbouw en handel te pas kwamen, woonden hoofdzakelijk
op de Eilanden, waar in de jaren van deze uitbreidingen vele burgerwoningen
gebouwd werden. De Jordaan werd niet uitsluitend door werklieden bewoond,
schoon zij er de groote meerderheid uitmaakten. »En alle deze straten krielen
en grimmelen van alderley handtwerksvolk." Bij Ter Gouw, Amsíerdam, bl. X46;
Ed 1859.
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met eenige haast was neergezet. Het gedeelte tusschen
Ruysdaelkade en Amsteldijk, de oudste van de nieuwe wijken
in Amsterdam, heet evenzoo, van andere nieuwe wijken onderscheiden, »de nieuwe buurt". Een benaming voor een buurt
die niet alleen nieuw, maar die over een groote uitgestrektheid plotseling verrezen is. De Amsterdamsche eilanden:
Kattenburg, Wittenburg, Bickerseiland en de andere, toen zij
van werven, bergplaatsen etc. dichtbevolkte arbeiderswijken
werden, moeten evenzeer naar het nieuwe beginsel worden
benoemd : Voorstraat, Middenstraat, Achterstraat, enz., werden
met cijfers onderscheiden. i)
En toen in latere jaren, onder de steeds sterkere werking
van de economische oorzaken welke de steden vormen, de
spoedige aanbouw regel werd, en de methode het toeval
verving, bleef wel de traditie van kracht dat straten namen
moeten hebben, maar de namen hadden geen andere dan
een conventioneele beteekenis. Een straat heet nu zoo, omdat
zij zoo genoemd is, ter onderscheiding andere straten ; een
topografische aanduiding. In de nog dringender behoeften
aan welke aanduiding, bij het overhaast oprichten van wijken
of geheele nieuwe steden, wordt zoo goed als uitsluitend
door cijfers voorzien. De nieuwe werkelijkheid vestigt deze
nieuwe traditie.
i) Waar het volk een bijzondere reden had om de nieuwe straat naar de oude
plek te blijven noemen, vond de officieele naam geen ingang. Behalve de in den
tekst genoemde gevallen met Singel en Binnen-Amstel, waarbij hoort Oude Schans
en Montelbaansburgwal ; kan in den omtrek van den Jordaan gewezen worden op
de Vinkenstraat, die Middenstraat zou moeten heeten, maar Vinkenstraat bleef
wijl vóór de bebouwing er een bekende uitspanning gestaan had : de Rietvink

TOONEELKRONIEK.
Met gemengde gevoelens
half welgevallen, half afgrijzen herinner ik mij nog menigmaal een tooneelvoorstelling
in het Keulsche Stadttheater. Wanneer ik mededeel, dat
Jephta gespeeld werd ter herdenking van Vondels driehonderdsten geboortedag, dan kan ik dit, welbezien, slechts bij
manier van spreken beweren. Menig voorbehoud dringt zich
daarbij ongevraagd op.
Niemand minder dan Mevrouw Lina Schneider had Vondels
tragedie vertaald en bovendien pasklaar gemaakt voor het
tooneel. Men vindt soms op nijverheidstentoonstellingen geheimzinnig samengestelde machines, die in een klein bestek
ik weet niet hoeveel industriën vertegenwoordigen : men werpt
er een schapenvacht in en er komt een vilten hoed te voor-

schijn. De juffrouw, die ik noemde, scheen mij bij die gelegenheid een even belangwekkend werktuig te zijn ; zij
avaleert een treurspel van Vondel en produceert een triviaal
opera-libretto. En dit onderscheidt haar vooral van het
befaamde aardewerk harer woonplaats, dat hetgeen zij in zich
opneemt, geenszins veilig voor bederf kan worden geacht.
Voor mij ligt de Duitsche brochure van het drama dat op
dien Novemberavond in Vondels geboortestad gespeeld is.
Leerzaam in hooge mate is de lezing van die bewerking
waaruit zoo nauwkeurig mogelijk blijkt, hoe onoprecht de
vereering is, die in de kringen waartoe de Keulsche dame
behoort, voor den lievelingsdichter geprofesseerd wordt. Uit
de stukken ik bedoel den Hollandschen en den Duitschen
jephta kan men met groote zekerheid bewijzen dat Lina
Schneider het origineel erger dan langdradig en vervelend
heeft gevonden, een eindeloos gezeur van menschen, die het
met zich zelven en met elkander niet eens kunnen worden.
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Het moet een gelukkig oogenblik in haar leven geweest
zijn, toen het haar inviel de noodlottige ontmoeting van Jephta
en Iphis, - die bij Vondel ondersteld wordt aan het drama te
zijn voorafgegaan, midden in de handeling te verleggen. Hoe
kan — zoo zal zij tot zich zelve gezegd hebben -- hoe kan
een dramaturg, die zijn vak verstaat, zich zoo'n scène laten
ontgaan ! Voor de oogen van den toeschouwer laat zij vader
en dochter elkander tegemoet treden ; hier heeft men de
tooneelaanwijzing:
»Jephta tritt Liber die Terrasse herab auf, Ihm folgen Oberste und Krieger. Beien
»Anblick der Iphis erbebt zuerst das Gefolge Jephtas, man sucht ihn zurückzuhalten;
»Jephta dadurch aufmerksam geworden, erstarrt im höchsten Erschrecken, als er
»Iphis erblickt, and verhullt sein Antlitz mit dem Mantel."

Door geen band of verband met het origineel langer gehinderd, permitteert zij zich een paar dozijn verzen, die men
zweren zou al meer gehoord te hebben, zij wekken een vage
herinnering op aan een draaiorgel en een zanger met een
rieten stokje. Zie hier een proeve van de bezieling die
vaardig over haar wordt.
7e^liia.

(aufs höchste erregt.)
Mein liebes Kind, mit deinein sussen Munde
Schlagst meinem Herzen du die tiefste Wunde,
Und meines Dammers Abgrund seh ich offen,

In Lebenskraft bin ich zum Tod getroffen.
Mein Herz des Feindes Schwertstreich nicht mehr fuhlt,
Doch Todesbangen in der Brust mir wuhlt;
Zu klein zum Kampfplatz ist das Vaterherz
Fur dieses Schlages unnennbaren Schmerz,
Und Trost reicht niemand, ach ! dem Hoffnungslosen.
Den Dolch hab'selbst ich mir ins Herz gestossen,
Nicht Ephraim, nicht Ammon traf so gut.
In mir rast aller Wetter wilde Wut,
So ungebindigt, wie sich Wogen türmen,
Wenn sie zum Strand gepeitscht von wilden Stürmen!
Mein Kind, mein einz'ges Kind ! Ach ! dieses Herz
Erstarrt, und ich erliege meinem Schmerz!

Indien ik ondanks dit alles nochtans eenige aangename
heugenis aan dien avond bewaard heb, dan dank ik die aan
I0
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den bekwamen en smaakvollen leider der voorstelling, den
regisseur Lewinger, van wien het wellicht niet veel en zeker niet
te veel gezegd is, dat hij alle Hollandsche regisseurs te zamen
vele malen te boven gaat. Nauwkeuriger dan deze lofspraak
is de verzekering, dat meer dan één moment van het drama
door hem geadeld en gewijd was ten zinnebeeld van een
diep en groot gevoel.
Als Iphis naar het altaar der offerande gaat, dringen haar
speelnooten om haar heen, sommigen grijpen in de harpen,
anderen wuiven met palmen. Is dit een afscheid of een welkom, een klacht of een juichtoon .... ? Tragische mengeling
van zegen en rampspoed, onvermijdelijke lotsbestemming van
zien sterven en zelf sterven, dat is het wat de verbeelding
stamelt bij het zien voortschrijden van dien stoet. Ik weet
niet wat men te denken heeft van liet snarenspel dat daarbij
weerklonk, maar dit ééne weet ik, dat het geheel plechtig
was als een zonsondergang.

De meening ware al te chauvinistisch, dat alleen aan gene
zijde der grenzen onze literaire standaard verlaagd en ten
onzent nimmer door misverstand en onverstand de gevoelsstroom verontreinigd wordt. Wij allen, die oogen en ooren
hebben en de laatste Gysbrecht-voorstelling mochten bijwonen,
kunnen daarvan meespreken. En mij heeft vooral dit getroffen,
dat er velerlei handgrepen zijn, waarmede het verhevene omlaag wordt gehaald en de Hollandsche manier zonder twijfel
de misdadigste van alle is.
Lieden, met een min of meer valsche verbeelding behept,
zullen geneigd zijn het kunstwerk, waarmede zij zich te kwader
uur bemoeien, in overeenstemming te brengen met hun eigen
oppervlakkige en lichtgeraakte gevoeligheid ; zoo komt de
Gartenlaube-poëzie, die ik het voorrecht had te citeeren, in de
wereld. Inférieure Hollanders daarentegen plegen voor niets
zoo bevreesd te zijn als zelfs voor den schijn van sentimentaliteit. Wij heeten een burgerlijk volk, en indien het waar
is dat geen groote hartstocht in de laatste eeuwen ons volksbestaan van hooger leven heeft doen trillen, dan is deze
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gelijkvloersche alledaagschheid bovenal te wijten aan het bewustzijn van een inheemsche onmacht om verheven te zijn
zonder belachelijk, aandoenlijk zonder onnoozel te worden.
In ons tooneel, .dat voor en door de groote massa leeft,
heeft deze eigenaardige gesteldheid -- die eigenlijk een
ongesteldheid is -- zich het duidelijkst weerspiegeld. Van alle
dramatische genres, die achtereenvolgens ten onzent beproefd
zijn, is alleen de klucht een gewas geweest van den kouden
grond in den goeden zin van het woord en slechts van Breêro
en Langendijk vermeldt de Amsterdamsche tooneelgeschiedenis,
dat hun werk zich een eeuw en langer in het repertoire heeft
kunnen handhaven.
Dit ons onvermogen om het leven groot te voelen en groot
te zien komt hinderlijker dan ooit aan het licht zoo dikwijls
er op ons tooneel aan groote kunst gedaan wordt. Ligt het
aan mij en is het een gewoon verschijnsel van den naderenden
ouden dag, zooveel is zeker dat ik dien Vondel-avond het
Leidscheplein verlaten heb met het gevoel dat dit nu wel de
alleruiterste grens van slechtheid was, die ons nationaal tooneel
bereiken kan. En Gode alleen is het bekend wat dit zeggen wil.
Eerbied voor den tekst is in - de kringen, waarin het meerendeel dezer mannen en vrouwen en ook hun leiders -verkeeren, een onbekend sentiment. Niet te tellen zijn de
vrijheden en malligheden, die men zich met de verzen veroorlooft, even talrijk de omzettingen, waardoor maat en rijm
beiden spoorloos zoek raakten. Het was of men barbaren
hardhandig zag spelen met dierbare kleinodiën, met de gewijde relieken van heel een uitgebloeide beschaving ...
Maar stuitend in nog erger mate is de grof burgerlijke
bijsmaak, die alles doordringt. Men rafelt het geheel uiteen
tot een eindelooze opeenvolging van smakelooze details, men
interpreteert woord voor woord met een ploertige letterlijkheid,
die allen geest verdrijft en uit alles blijkt dat men geen andere
eerzucht heeft gehad dan voor den toeschouwer de illusie te
scheppen van wat voor dezer lieden kortzichtigheid de ware
werkelijkheid is.
Het begint dadelijk al goed. Het tooneel is leêg, daar
komt uit de slotpoort op den achtergrond een mannetje naar
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voren. Het schijnt of hij zich van het weêr wenscht te vergewissen, maar weldra blijkt dat hij een ander doel heeft,
want met een gemeenzaam armgebaar als van onzereen, die
den veerman roept, wenkt hij zijn bondgenooten en Gysbreght
komt, omstuwd door zijn trawanten, zijn monoloog houden.
En als het gordijn voor de laatste maal omhoog gaat, dan
zien wij vrouw Badeloch, die boven op een trapje geklommen
is en over den muur ligt te koekeloeren. Op eenigszins
didactischen toon, vragend en antwoordend, zegt zij tot wie
haar omringen:
Wat zien we tegemoet? de burghzaet komt gevloden.
Mijn man loopt weer te rugh, en zoekt vast bij den dooden
Zijn broeder, dien hij mist, en al te trouw bemint ... .

Hier is het dwaze stelsel zijn eigen parodie genaderd, hier
is het ergerlijk schandaal in beeld gebracht, hier is de klacht
der wanhoop verlaagd tot een praatje over de onderdeur.

Ook den beste van allen heeft deze bedenkelijke copieerlust
des dagelijkschen levens op wegen van verderf gelokt. Heeft
hij het signaal niet op onveilig zien staan waar hij, de grand
seigneur, een dorperlijke realiteit ging najagen? Met dat al
is op zoo'n avond de Bode van Bouwmeester een verkwikking
en verademing en ook in dien zin een stuk tooneelgeschiedenis,
dat menig onzer nog op zijn ouden dag deze volheid van
gevoel met dankbaarheid herdenken zal. Vraag bescheiden
of die opkomst niet te uitvoerig uitgewerkt en de inzet van
't Is mooghlyck,

niet te gemeenzaam is, wensch ootmoedig dat de golfslag van
Vondels vers soms krachtiger klinken mocht, hoop geduldig
dat men eindelijk eens de dwaze traditie zal laten varen, die
voorschrijft dat de schennis aan Klaerisse in Gysbreghts oor
zal gefluisterd worden, zoo slechts uw geestelijke zintuigen
niet ongevoelig blijven voor de lucht en het licht van een
betere wereld, waarin gij door deze stem wordt binnengeleid.
Als hij van de nonnen verhaalt

1 49
Zij vielen overhoop, en lagen by malkander
In 't rond, gelyck een krans van roozen wit en rood.

ligt er in zijn stem een oneindige teederheid als van een
moeder, die haar kinderen te rusten legt.
Ik voor mij wist tot dusver waarlijk niet dat verzen zich
op zoovele manieren lieten zeggen. En welke manieren ! Dit
alleen bepaalt reeds de waarde der artistieke leiding, die over
deze voorstelling gewaakt heeft en waarvan men zou willen
zeggen dat zij Gods water over Gods akker heeft laten loopen,
wanneer het geheel niet zoo volkomen ongoddelijk was. Men
behoort te , erkennen dat twee of drie van de twintig, die
hier in Vondels naam vergaderd waren, een prijzenswaardige
liefde voor het vers aan den dag legden, maar evenmin mag
men zich ontveinzen dat een in dien zin correcte dictie nog
slechts een klein deel is van wat billijkerwijs verlangd kan
worden.
Ik herinner aan hetgeen onmiddellijk volgt na Arends dood.
Broer Peter.
Hij is al dood, en heeft gena bij God verworven.

Gysbreght.
Hij is met vollen roem in 't harrenas gestorven,
En volght zijn broeder Ot in 't hemelsch vaderland,
En triomfeert bij God.
Badeloch.
Gij mist uw rechte hand,
Vlughtelingen.
Nu zal hij zich voortaan ten uitval niet beledigen,
Noch 't Vrelandsch slot noch dit met zulk een moed verdedigen,
Noch 't Amsterdamsche Recht beschutten met zijn zwaerd,
En draven voor het heir op eenig brieschend paerd,
Om prijs en eer in 't stof door zweet en bloed te winnen.

.Drie, vier lijkredenen, zoo men wil, elk in een schakeering
van dien eenen vorm van droefheid, die door allen heenklinkt.
Eerst Broer Peter, kort en plechtig, met dat eigenaardig
priesterlijk gevoel dat bij den dood minder aan de scheiding
dan aan het oordeel denkt. Dan Gysbreght, menschelijk ge,-
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voelig en mannelijk bedroefd, die den gestorvene nastaart en
hem, gemeenzaam gesproken, de groeten meegeeft aan de
vrienden daar ginds. Badeloch voert Gysbreghts gevoel naar
de aarde terug en met een hart vol weemoed herdenken de
vlughtelingen den edelen moed van hem, wiens bescherming
zij voortaan derven *).
De verscheidenheid in de eenheid van 't gevoel dat uit
dit fragment spreekt, was aan aller aandacht ontgaan. Toch
zou de voorstelling pas eenigermate beginnen te gelijken op
hetgeen zij beweerde te zijn, wanneer dergelijke overleggingen
blijken mochten aan de voorbereiding niet geheel en al
vreemd gebleven te zijn. Thans evenwel werd de onderlinge
verhouding der gevoelsuitingen een enkele maal door een
min of meer richtig instinkt, maar meestal door een dom
toeval beheerscht.
Mag men ten slotte zeggen dat een voorstelling als waarvan hier sprake is, te beter geslaagd is naarmate alle geluid
en elke beweging en iedere groepeering de laatste essens der
wisselende gevoelens telkenmale sterker en nauwkeuriger
verzinnelijken, dan kan de ten duidelijkste gebleken afwezigheid van dit inzicht, althans de volkomen onmacht om het
toe te passen de artistieke reputatie niet ongeschonden laten
van den Areopagus, die zetelt op het Leidscheplein.
En de Wagenaar der twintigste eeuw zal niet verzuimen
te herdenken hoe in de laatste jaren der negentiende de
even oude als beminnelijke traditie van den Amsterdamschen
koopman-literator in de couloirs van onzen Stadsschouwburg
op haar laatste beenen heeft geloopen.

De poging bij deze zelfde gelegenheid gewaagd, om drama
en muziek, gesproken en gezongen woord, te laten samengaan, kan om meer dan één reden niet als een ernstige
proefneming worden beschouwd. Schande over de wachthebbenden, die lijdelijk toezagen toen Vondels treurspel op
*) Onverdedigbaar dunkt mij dan ook de hooge toon van vrome verrukking,
waarin de heer Rooijaards deze vijf verzen sprak.

151

de grofste wijze gematerialiseerd werd ! Maar laten wij op
onze beurt ons wachten voor de even groote lichtzinnigheid,
van uit de mislukking juist dezer samenvoeging algemeene
conclusies te willen afleiden.
Zelden is een proef onzuiverder genomen en haar uitslag
bedenkelijker gecompromitteerd. Stond het eenmaal onherroepelijk vast, moest en zou er gezongen worden, dan ware
er nog een practische vorm te vinden geweest, waarbij de
waardigheid en de ernst van het geheel minder schade hadden
geleden. Ik verbeeld mij dat aan het slot van elk bedrijf,
waarvan men zorg gedragen had de stemming gaandeweg te
verheffen en den toon allengs te doen aanzwellen, een onzichtbaar koor met begeleiding de reien over de hoofden der
spelende personen had heengezongen. Het klooster is door
Egmond bezet en Vosmeer komt melden, dat de aanslag op
één na gelukt is, daar klinkt van verre, als uit het hart der
bedreigde en belaagde stad de kinderlijk vrome jubelzang
der Edelingen, en mij dunkt, er ligt een niet te versmaden
bekoring in die tegenstelling van dit hier en dit ginds. Men
heeft het evenwel beter geoordeeld, te pas of te onpas een
zwerm verkleede dames en heeren zonder de geringste expressie in houding en gang van alle kanten te laten aantrippelen, zoodat het tooneel telkens aan een gecostumeerd bal
in Maison Stroucken deed denken.

Tout ce qui ne vaut pas la peine d'être dit, on le chante,
-- dit is niet alleen een vroegtijdige critiek geweest op al de
ongetelde opera-teksten en cantates dezer eeuw, het is en
wordt steeds nadrukkelijker de korte formule van een ernstige
Ars-poetica. Indien ik van de groote muzikale beweging van
dezen tijd iets begrijp, dan is het dit, dat de volkomen zelfstandigheid die de hedendaagsche muziek erlangd heeft, hare
samenwerking met de literatuur in beginsel onmogelijk en in
de practijk tot een toepassing van onschoone concessies moet
maken. De wreedheid van 's werelds loop brengt nu eenmaal
mede, dat alle ontwikkeling en alle verfijning geboet wordt
met isolement. En deze tragische wet vervult zich niet
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alleen aan menschen, maar ook aan die hoogere levensvormen,
wier bloei en verval achtereenvolgens den op- en ondergang
eener beschaving vertegenwoordigt.
Voor niets ter wereld waag ik mij aan een opinie over de
verhouding van tekst en muziek in de moderne opera. Maar
evenmin zal iemand of iets mij kunnen afbrengen van de
overtuiging dat hier nooit sprake kan zijn van twee machten
van dezelfde orde, zich zelven en elkander tot een verhoogde
uiting van elks beginsel voortstuwende. Voor de schoonheid
van het woord komt een andere schoonheid in de plaats,
deze heft gene op en de bekoring en geheimenis der spraak
neemt voor den zang ijlings de vlucht. Literatuur en muziek
zijn de twee breede geluidsstroomen, die door de wereld
golven, nabij de bron vloeien zij wellicht een wijle samen
om straks te scheiden en de afstand wordt steeds grooter
tusschen hen. En elke opzettelijke poging om samen te
brengen wat bestemd is uiteen te gaan zal altijd zeer kunstmatig zijn, ook in dien zin dat de kunst er slechts matig
meê gediend wordt.
Het Parijsche tooneel heeft in de laatste jaren vele -malen
zijn wedergeboorte zien beproeven en mislukken. De intenties

waren meestentijds te gewild revolutionair ; in de kraamkamer
der toekomst pleegt het rustiger toe te gaan dan bij die
luidruchtige proefnemingen. Luidruchtig -- heeft niet iemand
de muziek een kostbaar gedruisch genoemd ? waren bovenal
de pantomimes, die door sommigen als een tweede jeugd van
het tooneel zijn begroet. Ook zulke illusies, de doodgeborenen, rijden snel en door niemand wordt thans betwijfeld,
dat hier geen vernieuwing en verjonging, maar slechts een
in beginsel onbelangrijke verplaatsing voltrokken en de tekst
van eenige zeer elementaire drama's in de partituur van den
componist verlegd was.
Sommigen treuren deswege en anderen juichen, maar
niemand kan loochenen, dat voor tallooze kinderen van dezen
tijd de muziek een heilige eeredienst, een innigé gemeenschap
met het bovenzinnelijke geworden is en ik vermoed dat menig
hunner geneigd is met Luthers vriend uit te roepen : het is
een lust nu te leven!
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Toen Koning David met de Arke des Verbonds zijn blijden
intocht hield in Jeruzalem, toen huppelde hij met alle macht
voor het aangezicht des Heeren en Michal, Sauls dochter,
die door het venster uitzag, verachtte hem in haar hart. Wij
nu, de onbesnedenen, wij eeren de geestdrift onzer muzikale
medemenschen al deelen wij ze niet, maar meenen toch dat
ons leven even vol en even rijk kanwezen als het hunne.
Laten wij elkander onze aandoeningen niet misgunnen, maar
laat ook in ons binnenste geen plaats zijn voor hoogmoed
op onze eigen ontroering. Ons inwendig leven mag die
geringe hartstochten zelfs niet bij name kennen. Vrijmoedig
vragen wij alleen dat gebroken worde met den waan, als zou
het drama niet volledig kunnen zijn eer de muziek er een
hooger wijding aan had bijgezet.
C. F. VAN DER HORST.

BOEKBEOORUEELINGEN.

FRANS COENEN.

Studies. Utrecht, I-I. I-lolzib 189 t.

In 't jaar '93 heb ik in de N. G. over »Verveling" een
paar woorden gezegd, daarom voel ik me nu gedrongen een
woordje te zeggen over »Studies".
Geen kritiek. Ik ben nu eenmaal de theorie toegedaan dat
ik kritiek een onding vind. Wanneer ik iets over iemands
werk schrijf of zeg dan is dat een zuiver inwendige drang,
een uiting van mijn dankbaarheidsgevoel dat de schrijver mij
een paar uur uit het Leven heeft weggehaald en mij dus een
paar uur plezier heeft gegeven. Heeft hij me verveeld dan
vind ik 't niet noodig nog over hem te schrijven toe, maar ben
blij dat ik van hem af ben. Voorlichting, opvoeding en
dergelijke holheden meer héb ik nooit in kritiek kunnen
vinden; de gelijke voeler komt uit zich zelf wel tot de overtuiging dat een werk hem bevalt en de ongelijke voeler
wordt een naprater omdat hij niet anders durft tegenover de
opinie van iemand die meer bekend staat als een artiest dan
hij. Au fond blijft hem 't werk toch ongenietbaar en duister
van 't schoone en bevalt 't hem toch niet.
't Bevallen en aangenaam aandoen nu is voor mij de eenige
maatstaf of iets voor een iemand Kunst is of niet. Opinie's
over kunst zijn voor mij zuiver personeel en hooge of lage
Kunst, en Kunst of geen-Kunst bestaat eenvoudig niet. Ieder
geniet zooals hem dat bevalt en ik vind 't erg pedant iemand
voor een lage Kunstenaar uit te schelden omdat hij geniet bij de
schrifturen van iemand dien ik een derde-rangs schrijver noem
terwijl ik zit te koken bij de schrifturen van een die voor mij
van den eersten rang is.
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Misschien is -dit een paradox of een onzin in het oog van
artiesten, maar ik ben van daag zoo verhard dat me een
ander's opinie over mij of mijn oordeel niets kan schelen.
Om tot de Studies terug te komen 1 Vooraf moet ik mijn
spijt uiten dat Coenen de eerste schets »Een treurig sterf
geval" heeft in 't licht gegeven gelijk met de andere. Al
had hij die schets heelemaal alleen uitgegeven zou 't me nog
hebben gespeten omdat ik 't, ronduit gezegd, een heel leelijk
ding vind. Toen ik 't gelezen had voelde ik een kitteling
over me, een lust om den schrijver onbeschoftheden te zeggen
en hem 't jak uit te vegen, een behoefte om grof te zijn.
Ik wil bekennen 't is een vreemde reactie van voelen op een
slecht ding, maar ik ben nu eenmaal een ruziezoeker ......
op litterair gebied.
Zeldzaam is 't hoe iemand die een studie schrijft als
»Kermis" zoo blind kan zijn om niet te zien dat »Een
treurig sterfgeval" zóó vol conventie en ongevoelde uitdrukdingen zit dat de lezer zelfs er van bloost. (Trouwens een
merkwaardig phenomeen in al de studie's van dezen bundel
is de goedige naïeveteit waarmêe de schrijver tusschen het
beste op eens een rarigheid schokt en een conventie-term
gebruikt). Ik zal dus maar over het eerste niets meer zeggen,
niettegenstaande de paar goed geziene en goed gevoelde
dingen die er in zijn. Ik vind 't ook veel prettiger om
iemand goede dan kwade 'dingen onder den neus te wrijven.
Voor mij, die het boek van het begin af gelezen heb, is
de indruk geweest een trap van vergelijking : goed, beter,
best. De drie laatste schetsen natuurlijk. De eerste der drie
is een goedwillend pogen, een probeeren van psychologie
met al de bezwaren van dien. Maar telkens was er een
stuiting voor me in den gang van voelen, een wakker worden
uit mijn mêe-willen met den man die zijn leven voelde en
dacht zooals het Leven voor hem was, een telkens nuchter
nagaan en bedenken hoe die man deed, hoe hij daar zat en
wat hij soesde. En dat wil ik niet.
't Tweede, »angst", heb ik doorgejast, ik heb 't doorgevreesd, ik heb het doorgegloeid naar 't eind, want die jongen
moest zich kapot maken, ik wist 't en ik voelde 't na de
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eerste bladzijden, dat moest en kon niet anders. En toen ik
't uit had ben ik moê achterover gaan leunen in mijn stoel
met een stuk leegte in mijn hoofd, een rare duizeling van
meegeleefd hebben in de jachtende moeheid van de overspanning waarin die arme possedé had getobd, een langzaam
wakker worden uit een ellendig-benauwende droom. En
't heeft een tijd geduurd voor 't visioen uit mijn binnenste
oogen was van dat huis met de lange gang en de angstigkrakende geluiden door de bode stilte.
Maar 't derde 1 Zacht heb ik geweend om mijn eigen verre
jeugd, week heeft een trillende weemoed gehuild door mijn
borst, een snikkend-berouwende zang van verre herinnering,
een werkelijk-toovering van langgeleden voelen, een nieuw
opstaan van heenvergeten avonden in loome moeheid en
onverklaarbare smart, een têer-stille visioening van zelf-gevoeld
leed, van zelf-geleefde ellende. En ik heb den indruk mêegenomen naar buiten onder den onverschilligen rondgang der
menschen, de indruk is met mij gaan slapen, plotseling wêer
opstaand in de grauwe nuchtering van den ochtend, een
prettige, dringende klank in de grijze mist-regen van den
klammen winterdag.

Een mooie klank van melancholie, een wijd-weemoedige
weèning van verlatenheid en leegte, een ontroostbaar verlangen
naar rust en kalmte, een behoefte naar iets heel mooi's, iets
heel têer zachts dat weg staat heel ver uit de platwoelende
eenzaming van luidroezende menschen, een grof-pijnende smartgang door de weg-gekunstte ellende van een gewoon dag aan
dag 't zelfde leven en daarboven welvend in oneindige diepte
de troostende eeuwig-vredende hemeldonkerte, weer en weer
strekkend tusschen de hooge gevel-schuiving der huizen ; dat
alles voel ik den heelen dag terug wanneer ik voor mijn
denken zet de uren van gisteravond toen ik de laatste Studie
heb gelezen.
Wanneer ik naga den indruk die mij van »Verveling" is
geworden toen ik het las, en den indruk vergelijk met dien
van »Kermis" dan sta ik verwonderd over het groote verschil

tusschen de schrijf kracht van Coenen een paar jaar geleden
en nu. Misschien is mijn indruk niet een hoog artistieke,
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misschien hebben er physiologische raadselen in mij plaats
die ik niet kan ontcijferen, misschien ben ik niet bevoegd tot
oordeelen en ga ik te veel met mijn eigen sentimenten te rade.
't Kan mij al heel weinig schelen of mijn oordeel goed
is of niet, ik voel me pedant genoeg om vol te houden dat
ik veel plezier heb gehad bij het lezen der » Studies' en dat
ik blij ben dat Coenen ze heeft geschreven. De indruk zit
er en troost me voor een heeleboel leelijks om mij heen.
Dat wilde ik alleen maar zeggen.
A. ALETRINO.

CYRIEL BUYSSE.

Sursum Corda. P. N. van .Kanoen c& Zn.

In dezen roman is de heer Buysse beneden het talent gebleven, dat hij vroeger zoo menigmaal getoond heeft. Kon men
vroeger zijn frisschen en onbevangen blik op de natuur bewonderen, de forschheid waarmede hij de figuren van zijn verhaal
teekende, thans zijn blik en teekening doorloopend mat en slap.
Moet men gelooven, dat de heer Buysse alleen waarachtig
gevoel heeft voor het dierlijke, het instincmatige van den
natuurmensch, dat alleen ruwe boeren en grove bedrijven hem
treffen met de kracht van een versch koloriet ? Ach, laat ons
voorzichtig zijn met het opstellen van hypothesen over de
psychologie van een schrijver. Wellicht meent de heer Buysse
dat hij thans, in Sursum Corda, een meer echte en spontane
uiting aan zijn gevoel heeft gegeven, dan in zijn schilderingen
van het rauwe landleven. Wellicht ziet hij verwantschap tusschen den held van zijn verhaal, den idealistischen Gilbert,
en zichzelven, die toch geen boer is, maar een beschaafd
mensch met artistieke, en misschien ook wel humanitaire neigingen. Misschien heeft hij zich verbeeld hier goede kunst
te moeten geven, wijl hij enkel uit zijn eigen zieleleven te putten had, en niet den zwaren muur moest door breken, staande
tusschen hem en de bestiale boeren en boeven, welke hij vroe-

1

5

ger ons te zien gaf. Dit alles zou zoo kunnen zijn, en de
teleurstelling verklaren door Sursum Corda ons bezorgd, doch
de verklaring neemt de teleurstelling niet weg.
Want Sursum Corda is, over het algemeen genomen, een
zwak en slap boek. Ik neem het den schrijver niet kwalijk,
dat hij een half-talent tot hoofdpersoon van zijn verhaal maakt,
maar wel, dat hij schrijft alsof hijzelf maar een half-talent is.
Een zwak man kan liet niet helpen, zoo hij minder kracht van
geest en ziel heeft dan aspiraties, doch de voorstelling van een
zwak man moet fut hebben, of het boek deugt niet. En fut is
er al heel weinig in Sursum Corda. Bij de boeren vindt de
lieer Buysse kracht en coloriet, humor en pathos ; zijn beschaafde man inspireert hem tot niets van dat alles. En toch
zou ook de tragedie van het beschaafde half-talent treffend
kunnen zijn, en rijk aan humor en pathos. Maar het is, alsof
de heer Buysse gedacht heeft : het geval is belangrijk genoeg
om den lezer loon voor zijn moeite te geven, en ik behoef
er verder niets aan te doen.
Maar ik vrees, dat de lezers er anders over zullen denken.
Zij zullen vragen, waarom de heer Buysse hun aandacht vraagt
voor een middelmatig mensch, die hij niet met al zijn talent
tracht interessant te maken. Zij zullen geen tragedie zien
in Gilbert's teleurstellingen, in zijn mislukt literair streven,
zijn mislukt humanitair streven, zijn mislukte liefde. Indien
Gilbert nu eenmaal een man is van minder gaven dan aspiratie, zijn lijden kan groot geweest zijn, en dat lijden had de
schrijver met veel meer kunst moeten voelbaar maken, dan
hij gedaan heeft.
Ik vrees ook, dat de lezers, die bitter weinig van Gilbert's vriend
Eugène gemerkt hebben, verbaasd zullen opkijken, als deze
hun onverschillige persoon zich eensklaps doodschiet : waartoe
zooveel geschreeuw voor z66 weinig wol ? Zij zullen zich ook
verbazen, dat de heer Buysse Gilbert eenige malen met bezieling wil laten spreken, en dan zulk een erbarmelijk platte
welsprekendheid voor den dag brengt, waarvan het niet te
begrijpen is, dat zij op iemand indruk maakt, zooals in het
boek heet te geschieden.
Ik zeg niet dat in Sursum Corda geen goede dingen ko-
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men, doch over het algemeen is liet een zwak boek, ver
beneden het forsche talent, dat ons zoo menigmaal het
Vlaanische boerenleven in frisch coloriet zien liet.

A. J. ,blank en Geel.

Z. 7

Veen, Ai is/.

Blank en Geel is een handig geschrevene en onderhoudende
novelle. Het is den schrijver wel gelukt, om het excentrieke
jonge meisje, dat zich verbeeldt op een Engelschman verliefd
te zijn ; dat droomt van het wonder in haar leven te gebeuren ; dat plotseling in een Chinees haar voorbeschikten
echtgenoot ziet —, het is den schrijver wel gelukt dit excentrieke, zelfstandige en bekoorlijke jonge meisje sympathiek te
maken. Hij doet het ons zelfs betreuren, dat hij niet altijd
zijn boek met de toewijding en de zorgvuldigheid heeft behandeld, die hij op verscheiden plaatsen toont.
Ik weet niet veel van jonge meisjes af, maar het schijnt me
een weinig zonderling, dat zulk een droomerige en grillige
jonge dame als May tevens zulk een bekwaam zelf-psycholoog
zou zijn. De beslissende daad van haar leven verricht zij na
een kalm en nuchter-kritisch onderzoek van haar eigen karakter,
en door het resultaat van dat onderzoek besluit zij te doen,
wat zij doet.
De Chinees is een beetje een rare figuur, dat hij zich dat
blanke meisje zoo maar laat opdringen. Maar, enfin, studenten
en Chineezen hebben nu eenmaal altijd wat raars, en misschien
houdt de leeperd zich zoo leuk uit hoogere politiek. Ik ben
ten minste niet voornemens over Chineesche psychische motieven te gaan discussieeren.
Summa : als de schrijver deze novelle uit zijn mouw heeft
geschud, is hij een benijdenswaardig mensch.

CH. M. v. D.

Herders Leben. Von EUGEN KÜHNEMANN i).
München 1895.

Een leerling van Kant --- maar een, die niet is blijven
hangen in de verwarde struiken, waaronder Kants levensgedachte bijna verstikt heeft ons een boek geschonken, een
waar boek des Levens. 't Is een stuk leven in den geest,
gedachte in beweging, niet als rustig vast begrip. Adem der
ziel, die gebonden kracht verlost. Sympathiek verstaan eener
menschenziel, tot alverstaan zich opwerkend. Een menschenlot geleefd, gedacht, weergegeven als leven, door een mensch,
een denker, een kunstenaar. Eerst meende ik, dat de titel
had moeten heeten »Herders Schicksal." Maar de vorscher
geeft ons meer dan dat. Hij heeft gestreden met het Lot en
overwonnen. Want hij heeft de wet van Herders ideaal leven
gevonden, en de kracht van het Lot en Herders innerlijke
zwakte, die aan die wet hebben belet te werken een groot
afgesloten Leven. In Herder was een groot Leven, maar het
concentreerde zich niet, het werd nooit dat Eene, dat het
worden moest, zou het waarlijk een Leven zijn. En tot een
strijd om het Leven, tot een groote Tragedie kwam het in
Herder zelf ook niet. Vandaar dat Herder voor ons (vooral
voor hen, die buiten Herders vaderland staan) een onbepaalde
persoonlijkheid, een nevelachtige gestalte is gebleven. Indien
het mij vergund is, hier van mezelf te spreken, Herder was
mij bekend als een grieksch bruidleider van het Oosten, als
i) Van denzelfden schrijver, thans DPrivatdozent der Philosophie" in Marburg,
verschenen vroeger :
Die Kantischen Studien Schillers und die Komposition des Wallenstein. Mar.
burg 1889.
Turgenjew und Tolstoj. Berlin 1893
Herders Persönlichkeit in seiner Weltanschauung. Ein Beitrag zur Begrtindung
der Biologie des Geistes. Berlin 1893.
Herders letzter Kampf gegen Kant. (Aufsittze zur Litteraturgeschichte. Michael
Bernays gewidmet. Hamburg und Leipzig 1893).
Verder in »Kürschners deutscher Nationallitheratur:"
Briefe zu Beförderung der Humanitiit, (met inleiding). Bd. 168, 169.
Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (met inleiding). Bd.
I7I -1 13.
En vóor Bd. i. (Herders Nachdichtungen, herausg. v. Dr. Heinrich Meyer)
een kort overzicht van Herders Leven.
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de harmonische stem van de volkenziel, als een prediker van
de idee der menschheid. Maar Herder zelf, zijn gebroken
hart en de idee van zijn Leven kende ik niet. Wel was zijn
Lot mij zaak van een groot Medelijden, maar ik verstond het
niet. En nu is dit boek gekomen, een helder verlichte gedachtenhoogte, waar bijna elk punt duidelijk, bekend, sympathiek is, en, toch een nieuw, een eigenaardig licht daarover.
In wondervol licht Herders Lot als Tragedie, het Leven bevrijd door de Kunst, verzoend met het Lot. Blijde resignatie,
bewonderend verheffend begrijpen is de indruk, die deze
Tragedie bij ons achterlaat, een Reiniging- onzer ziel.
Wat is Leven, een Menschenleven?
En hoe moet men zulk een Leven beschrijven?
Ik geef aan Herders biograaf het woord.
»Wat zou dan des menschen Leven moeten zijn ? Zuiver
doen, d. i. elke gedachte zuiver uitgedrukt een stuk van hem
en dat alleen, elke handeling een stuk werkelijk Leven,
waarvan het ideaal als voleinding zijner persoonlijkheid hem is
opgegaan. Geheel het Leven in zijn samenhang weerspiegelend het beeld der menschheid, dat hem opgegaan is als
zijne wet, ja deze wet der menschheid inplantend in het
worden der geschiedenis. Waart gij dat ? Het is de eenige
maatstaf, die in de biografie recht heeft. Den mensch geheel
verstaan, het is hem inplanten in het wordend ideaal der
menschheid. En bij zulk werk groeien we zelf. Wij streven
naar een vrije menschenwereld. In den drang naar vrijheid
wortelt alle echte kennis des Levens. Hoe vindt nu onze
moeite in alles zin en loon 1 Hoe vloeien de schijnbaar gescheiden oogenblikken des Levens ineen 1 In zijn daden en
in zijn werken, in alles die eene wet, in alles die eigenaardige
groei van dit leven, in alles deze persoonlijkheid opkomend,
hoogstaand, verzinkend. Triumf en Tragedie der menschheid
en een stuk van ons.
»Van schrede tot schrede volgen wij hem. Hoe hij zich
zelf werd en zich zelf wilde zijn, en hoe het leven hem uiteen scheurde. Vatten we zijn gedachten in haar eigenaardige
II
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levenskracht, dan kennen we ook haar levenswaarde voor
ons. Maar het overzicht van alle verschijnselen eerst leert
ons, wat de mensch geweest is. En wij zien in, dat geen
enkel moment ons den mensch geheel geeft. De samenhang
des Levens in al zijn verschijnselen dat is de persoonlijkheid
van den mensch.
»Wij moeten ze alle overzien, opdat elk verschijnsel op
zich zelf verstaanbaar zij. Met elk leven toch begint weer
dezelfde strijd ! Alsof de wereld met hem begon, zoo alleen
zich zelf zou de mensch in zijn trotsche begeerte willen zijn,
leven in zich en in zijn doen. Zijn daden beginnen van hem
te getuigen. Machtiger steeds en altijd zuiverder moeten zij
dat doen. Hijzelf, alleen hijzelf moeten zij zijn. En hoe de
dingen zich ook op hem werpen, hoezeer de vreemde stof
hem gevangen neemt, deze groote begeerte (Sehnsucht) blijft,
zoolang hij in waarheid leeft. Zij is het oorspronkelijk verlangen van den mensch. In zijn diepste wezen van eeuwigheid ingeplant als hem eigene levenskracht. Want wat is de
liefde ? Zij is het wonder des Levens, dat den mensch als
werkelijkheid schenkt, wat hij anders als doel van alle streven
te vergeefs najaagt. Hij wil éen zijn in alle uitingen van
zijn leven. En in dit Eene, dat zich aan hem geeft, voelt hij
alles levend, wat in hem naar leven verlangt
Anders is hij slechts geest en uitwendig levensbelang, en
uiteengereten in een ontelbaar velerlei. Hier is alles hij. Er
is geen scheiding van lichaam en geest, van het meer of
minder gewichtige, alles is Een, alles is de éene mensch, alles
is hij. De liefde is de vervulling van de wet zijns levens.
Als scheppende eenheid leeft hij in het oneindig gevoel. In
het gevoel, oogenblik en eeuwigheid tegelijk, wordt hij door
de Liefde verwerkelijkt.
»Daarom is ook de Liefde het middelpunt des levens en
de eeuwige bron zijner kracht. In haar alleen voelt de mensch
zich als dat, wat slechts hij is. Hij vindt zich in haar uit alle
doling als zelfstandig wezen terug. De Liefde is het gevoel
van het leven en van de levensvreugde zelf. Op haar alleen
berust de mogelijkheid van scheppen en standhouden. Al
het vreemde glijdt af. Al het toevallige verdwijnt. Het leven

163
heeft zijn noodzakelijkheid. Hij is zichzelf. Een is, wat alles is.
»En vinden we nu zoo in dit wondere gebeuren vervuld
dat, waarnaar al de inspanning van het scheppend doen
streeft, zoo kan men zeggen, dat al het verstrooide doen des
menschen wordende liefde zij. Zijn liefdekracht is het, waarin
hij zich zoekt en wil reinigen, wanneer hij naar zuiver eigene
daden streeft .
Duizendvoudig zet zij zich in zijn werk, die Liefde. Eenmaal
in zijn leven is zij er. En wanneer zijn werk, als heel de
samenhang van zijn leven werkelijk alleen uit de diepte van
zijn ziel leeft, zoo mag men zeggen, dat zijn geheele leven
Liefde is. En waar zijn liefde is, daar is zijn kracht.
»in de Liefde is de mensch eeuwigheid. Geen gevoel kent
zij meer dan dit, dat het altijd zoo was en altijd zoo moet
blijven.
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» Wij willen des menschen leven kennen in het licht van
het eeuwige. Want we willen het kennen uit den grond van
de levenskracht. Wij willen ook hem en hem alleen zien, in
elke wending van het leven, in alle verschijnselen zonder
onderscheid de persoonlijkheid in haar groei, volwassen, verkwijnend. Wij willen de scheidingen niet kennen aan de bedriegelijke oppervlakte der dingen, wij willen alles oplossen
in het Eene, in hem. Zoo geven we als het ware de zich
zettende, de rijpe, de verstuivende Liefde. En ook in het
doen van onzen geest, daar wij het geheel van zijn leven
willen hebben in elk moment, werkt er iets van menschelijke
liefdekracht. Want wij vatten hem zoo in de werkelijkheid
van zijn wezen, omdat die groote begeerte ook in ons leeft,
om Een te zijn en rein te leven in onze gedachte en in onze
daad. Wij planten wat van hem leeft over in ons leven, wanneer wij scherp begrensd vatten, waar in hem zuivere levenskracht heeft gewerkt."
Zoo luidt een deel van het rijke program. En de uitvoering ? Men neme het boek en oordeele zelf. Want ik wil geen
zwakke echo zijn. Toch kan ik niet nalaten op een gedeelte
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van het boek in 't bizonder de aandacht te vestigen. Het
behandelt de krisis van Herders Leven, de tijd in Bückeburg. Van I 77 I tot 1776 was de nog jeugdige Herder daar,
een van die duitsche residenties in een hoek. Hij is er in de
woestijn. Van zijn leven en werken in dien tijd weet bijna
niemand. Slecht zelden heeft een ingewijde hem daar bespied.
Wat hij schreef, is voor ons ongenietbaar. Hier blijkt nu
Kühnemann's meesterschap onweersprekelijk, de groote gave
van zijn meevoelen en meeverstaan. Alles hoort hij wat er
meeklinkt met de tonen van Herders ziel. Hij dringt ook
hier door tot de zielekern, afdalend van de rumoerige literarische hoogte, gravend in de verborgen mijn des harten.
Herder, de man die veel en goed gereisd heeft komt in de
eenzaamheid van de kleine hofstad. Daar is alles engbegrensd,
stijfopstaande. En Herder wil hervormen als Prediker ... Armverzorger ... Schoolopziener ...
In de wereld daarbuiten leven zijn vrienden, en het gerucht
van hun vreugde dringt tartend in zijn eenzaamheid door.
Ver is ook zijn bruid, die hij nog niet den moed heeft hier
te halen. Hij leeft, maar in schijn, werkt zonder iets te doen.
En toch is hij Herder, dat wil hij. Hij voelt iets groots, iets
ongemeens in zich, een oneindig verlangen, dat hier geen
bevrediging, geen uitdrukking vindt. Hoe zal hij dat noemen
Wat kan dat groote anders zijn dan God' Buiten zich vindt
hij in de woestijn niets, zich zelf in al die benauwende overstelping maar half, zijn God is hem alles.
De Graaf, zijn Heer, was een verstandsmensch, wevend
zijn geestleven uit draden van Wolffsche filosofie. Maar diens
vrouw, de Gravin, was een religieuse natuur. Zij sloot zich
aan Herder aan. Een adellijke ziel, die in de hoogheid van
haar persoonlijkheid het leven overwon. Zoo heeft nu Buckeburg voor Herder toch een ziel. Hij is niet langer de prediker in de woestijn. Het goddelijke spreekt uit hem tot een
verwant gemoed. Haar instemming is de sanctie van zijn
religieus gevoel.
Van het literarische wendt Herder zich steeds meer af in
deze periode. Zijn hart is bij hen, die. God zoeken. Hij
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correspondeert met Lavater over onsterfelijkheid, profeet met
profeet. Met Hamann begint weer de oude vriendschap.
Naar alle zijden breidt zijn gevoel zich uit. Maar op vasten
bodem staat hij niet. Groot waggelend voelen, geen concentratie van scheppende kracht, geen eenheid in zich, geen
karakter.
Na lang, pijnlijk aarzelen neemt hij zijn bruid. Nu was
hij een mensch als andere. Zal er een nieuw leven beginnen?
Neen, de krisis gaat verder, ja neemt hier nog grooter omvang aan.
Want Herder was niet gansch en al een Man, vertrouwend
op eigen kracht, rustend in eigen besef. Iets van een vrouwelijke ziel, afhankelijk van eer en oordeel der menschen, was
in hem. En zij, altijd achter hem, een roerend-trouwe echo,
maar niet in alles de vertrouwde.
Zoodat hij weer alleen stond. De rijkdom van zijn -ziel
werd nooit vruchtbaar bezit. Hij verstond en leerde het leven,
maar leefde zelf niet. Het leven verzamelt zich in hem niet
om het middelpunt der persoonlijkheid, maar vloeit af in het
oneindige naar God.
Het heiligste, wat hij in zich vindt, noemt Herder dan ook
met den heiligsten naam : God. Voor Gods aangezicht zal
hij werken, een werk voor de menschen.
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»Waarlijk, het is alsof men in hem den stroom van het
worden ziet. Hij stuwt naar zijn doel, maar verdeelt zich
onderweegs uit gebrek aan kracht in twee armen, en deze
zoeken nu, in schokkend kronkelen, het eene doel. . . .
»Zoo ademen dan ook de werken niet dat levensgevoel,
dat Herder hun wil geven. Niet een overmaat van persoonlijkheid, niet de volheid van rustig gewaarworden spreekt er
uit dat klem leggen op het gevoelsmoment. Integendeel, het
bewijst, dat Herders gevoel in de daad van zijn geest geen
bevredigende uitdrukking vindt. Daarom accentueert, daarom
schreeuwt hij er altijd zijn gevoel bij. Dit nadruk leggen op
persoonlijke gewaarwording is in het gevoelskarakter der geschriften hetzelfde, wat de religieuse wending der gedachten
in theoretische uitdrukking is. Het streven, zich zelf geheel

in geestdaad te geven, zonder dat dit bij de ontwikkeling van
zijn wezen gelukken wil. Van dezen toestand des inwendigen
levens getuigen de geschriften, zooals ze zijn : onrustig, gejaagd, alle regelen ten hoon, uiteengeworpen zinnen, wilde
woordvormingen, alle anders dan hij ze wilde, en alle fragment.
„Hoe zeldzaam schijnt ons nu de beteekenis der eeuwigheid, waarvoor Herder meent, zijn boeken te schrijven. Wanneer hij de gedachten, die hij dient, voor eeuwig uitgeeft,
zoo doet hij het niet gelijk de groote scheppers van religieuse
ideeën, omdat hij in hen en in hen alleen de ontwijfelbare waarde
des levens ziet. Integendeel, hij doet het, omdat hij niet genoeg in hen dat leven gewaar wordt, en nu het verlangen
van zijn gevoel in een geweldig accent er bijvoegt. Hij is
iets geheel anders dan hij in de gedachte schijnt. Hij vindt
eerst rust bij het woord eeuwigheid, omdat hij het oogenblik
niet vult met zijn geconcentreerde, in daden uitgroeiende
kracht."
Zoo gaat Kühnemann verder. Maar ik wilde slechts een
proef geven. In een groot stuk ontrolt zich voor onze oogen
de rijke en verrijkende werkzaamheid van Herders geest.
Maar niet daarin ligt de eigenaardigheid van dit boek ; veel
meer hierin, dat ons van stap tot stap duidelijker wordt,
waarom dat rijke leven zich nooit geconcentreerd heeft tot een
eenige groote daad der persoonlijkheid, tot een meesterstuk.
Het is het tweeslachtige in Herder. Dat zijn leven een
strijd was is geen frase. Geen tragische botsing met vreemd
leven, maar zelfverterende strijd. Zijn ziel was een groot
slagveld : groot bewegen van allerlei volk, tweeërlei leiding,
veel verwarring en jammer, onbeslist de uitslag. Kühnemann
geeft er ons een overzicht van, zooals Herder zelf en zijn
tijdgenooten het niet konden zien.
Hoe is nu dit boek geschreven ? Met liefde uit éen stuk.
Eén stemming omringt u van 't begin tot het einde. Er ligt
zelfs iets zwoels over, een warme nevel. Ge ziet bij de eersté
lezing den vorm niet (gesteld, dat hij u niet hinderlijk is),
zoozeer grijpt u het leven aan, dat er uit spreekt. Het vloeit
over van leven, verkwistend als de natuur. Vandaar die vele
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variaties op hetzelfde thema. Vandaar ook dat springen in
beelden. Geen beeld is uitgewerkt, afgerond. Het halfgeziene
beeld lost zich op in alverslindend levensgevoel. Er is niet
veel voor het oog. Waarlijk, over Herder kan men niet streng,
rustig, klassiek schrijven. De onrust van zijn leven deelt zich
aan schrijver en lezer mede.
In de psychologie ligt de waarde van »Herders Leben".
De schrijver is anatoom en fysioloog van den geest tevens:
duizend vormen toonend en overal hetzelfde stroomende bloed.
En voor wie is dat boek geschreven ?
Voor den jongen kunstenaar, die schept, niet enkel uit
dierlijken drang, maar uit bewustheid des geestes.
Voor den jeugdigen denker, die den mensch niet als afgetrokken begrip, maar als levende ziel wil leeren kennen.
Voor allen, die het Leven niet maar als Lot aannemen,
doch een antwoord zoeken op de vraag, welke de beteekenis
en de waarde des levens zij.
Voor den zoekende is hier een gids, die door zelfbezinning
heenvoert naar de heldere hoogte der zelfbewustheid.
De denker zal hier een denker aantreffen, wien het Leven
geen strijd om het bestaan, maar om het Leven zelf is.
En de kunstenaar vindt hier een kunstenaar, wiens gedachten echte kinderen des levens zijn, uitingen van de levenswet
eener persoonlijkheid.
Waarlijk, onze tijd is rijp voor groote mannen.
Want er zijn er, die hen kunnen verstaan.
13 Febr. '95.T.

J.

DE BOER.

IN RUSLAND
DOOR

ARY PRINS.

II.
Een dorp in sneeuw, eenzaam aan den weg van Zembin
naar Smorgoni.
De dik-gesloten lucht, die donkerheid verbreiden, in lage
traagheid hangen, en wit loom, dwarrelen op het wit, dat
bleeken onder het grauw.
De huizen, ééne straat, verlaten door de menschen met
dikker laag bedekt. Er was een sluiksch gedwaal van wit door
venster-gaten ; kegels-van-de-daken in warreling van vlokken,
en rein op nieuw de weg, die vuil van 't groote leger was.
Wapenen, die weggesmeten, verdwenen onder vlokken, een
stuk geslagen trom werd ongemerkt begraven, en afgesleten
groen, dat op een wagen zat, die vol met huisraad omgeslagen,
werd door het blank verdrongen. Lijken, toegedekt, schenen
witte hoopen, en een doode ruiter op een paard, dat tegen
houtwerk leunde, kreeg eenen kraag van wit, waarboven op
't neergezonken hoofd, de adelaar in sneeuw geraakte.
Droef werd omhoog - gekreten. Een groote vogel streek
voorbij, die was in mist van blank onduidelijke donkerheid,
en in het nevel-sneeuwe-vallen soldaten doemen op, die tot
geen legerkorps meer hoorden, en waren dik belaán. Als
bedelaars, het hoofd gebukt door kommer, zij rillend in hun
witte lompen, en geluideloos de schreden zijn van half-bevroren
voeten, die, uit gebrek aan schoenen, met lappen dik omwonden
waren.
Vele steunden op een stok, andere droegen buit in zakken,
of trokken vol beladen sleden - voort, waarop ook wel een
I2
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zieke zat, die sprak in koorts zeer luide woorden, of was
heel stil en bleek, zoodat hij scheen reeds dood.
Wasem door de kou was om hun holle trekken, en rijm
in woeste baarden hing als winter-spinnedraden. Oogen zagen
strak vooruit in vurig rood van bloede tranen, of waren
moedeloos half gesloten en zwijgend gaan de meesten
voort ; de wanhoop had hen stil gemaakt.
Zij langzaam door het dorp, geruischloos schuiven weg in
den overdaad van sneeuw en in den witten warrel-dag hun
donkerheid al kleiner werd.
En toen de troep was ganschelijk verdwenen, schreed nog
een man het dorp in, die droeg een ransel en een kind, dat
onder goed verborgen was.
Hij liep alsof hij dronken was, zoodat de sneeuw, die op
hem daalde, in stukken van zijn schouders viel, en waar hij
was geweest rood sporen op het wit. En toen hij bij den
ruiter kwam, die zat nog stil te paard, ofschoon wat meer
gekromd, hij eensklaps nederviel, het gelaat vlak op de
sneeuw, waarin de tanden beten.
Er kwam een witte laag op het blauw, dat vaal, van den
soldatenjas, waarin het lichaam niet meer leefde, en klagelijk
't zwak geschreeuw van 't kindje in de kou gesmeten, dat
allengs kouder werd, en minder zich bewoog.
Met moeite kwam er licht omhoog, een zonneplek in grijze
druiling, die aldoor grooter werd, en als een dreigement, dat
was voorbij, een grauwe lucht naar 't Zuiden heengedreven,
hing om den horizont, waar was een akelig wit.
Scherper werd de kou, en fijner werd de sneeuw, die nog
slechts schaarschelijk viel ...
Er was nu kouden gloed in floers, waar stond de zon omhoog, en zwakkelijk blauwe schaduw op de sneeuw, die was
in starre witheid toegenomen, van huizen en van boomen.
Een bosch van sparren aan den weg, dat voor het dorp
stond, kreeg rosse tinten in het hout, en van het groen was
sneeuw aan 't ploffen, want wind in lang geklaag van over 't
barre land, de toppen in beweging bracht.
Ook sneeuw viel van een dak en op het paard, dat nog
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steeds met den doode stond, en dat daardoor geschrikt sprong
zijdelings uit. De kurassier kwam in beweging, en languit op
de straat ; zijn witte mantel op hem neer, als een vuil lijkgewaad.
Het paard stond stil, en draaide zijnen kop omlaag, alsof
in treurigheid, maar droevig-vol en week trompet-geluid, dat
van de boomen kwam, deed zijne ooren spitsen.
Nog eens de klaag-muziek ; het paard liep rond in circusdraf, en veel soldaten in het dorp, zacht gaan met één gesmoord geluid, alsof op dikke wolligheid. Sneeuw klompen
aan hun wegge voeten.
Zij waren wel drie honderd man, die aangevoerd door Neij,
en vele oud gedienden, weleer soldaten van Moreau, Kléber
en Bonaparte.
Meer dan een maand zij steeds de laatsten van het leger,
dat door den winter vluchten moest, en heet de strijd, die
zonder ruste in felle koude werd gevoerd.
Zij echter onvermoeid, en geene zwakheid kennen, want
het geloof in eenen man, door menschen als een God aanschouwd hun groote sterkte zijn. Zij murmureerden niet, omdat hij was te ver gegaan. Zij kenden slechts gehoorzaamheid,
en gingen blij ter dood voor hem, die, in de sneeuw van
Moscou af, te midden van hen had geloopen. Zij zagen tot
hem op als kinderen tot een hoogen vader, en als hij tot hen
sprak, bleef als een schat zijn woord in aller heugenis.
Naast bajonetten over schouders, door vlokken witgemaakt,
berenmutsen erg gehavend, diep over oogen heen, die diep
in kassen stonden, en schuile-glansden achter haar, door wasem
stijf bevroren.
En na den troep in afgedragen jassen, eens donker blauw
geweest, paarden, die skeletten waren, en trokken moeielijk
voort het veldgeschut, vier gladde stukken, waardoor gekraak
van sneeuw.
Soms kwam een witte honger-kop mct ijs, dat aan het
hoofdstel hing, hoog boven rijen schouders uit, en droef de
groote donker-oogen in vale plooien om-'t-been.
Een paard, met wonden overal, viel om in het tuig, en het
uitgemergeld beest, dat grooter scheen geworden, bleef onder
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slagen liggen, en was weldra een schonkerig kadaver met
slappe pooten bij-elkaar.
Soldaten gingen in de huizen om vuren aantemaken, geweren werden neergezet en vele met de sneeuw waschten hun
gelaat, dat half bevroren was.
De paarden in een stal gedreven, toen eensklaps werd een
trom geroerd en klonken luid bevelen.
Het was de stem van Ney, die stond op hooge sneeuw,
omringd door officieren. Hij droeg niet meer den steek vol
goud-galon en witte veeren, maar over 't forsch gelaat, dat
rood door kou met rossen knevel, was eene pelsmuts neergetrokken, en met een breeden kraag zijn zware mantel zijn, die
laag hing om de hooge laarzen.
Er vloog iets langs de huizen heen, dat kegels vallen deed,
en van het bosch kwam luid geschreeuw, dat van kozakken
slechts kon zijn.
Er was een korte tijd van haastig doen wat werd bevolen
toen schoten over sneeuw uit alle vier kanonnen, die naar de
boomen heengericht, waaronder troepen stonden.
Witte stof in wolken op, als kogels woelden in den grond,
ook takken krakend neêr. Een enkele man door hout gedood.
De eerste schoten veel te wild, waarover Ney aan 't vloeken, en toen men beter had gericht, door kogels gangen in
de rijen.
Men zag nu wolkjes ook, zoo wit als sneeuw-in-damp van
bij een hoogte stijgen, en een soldaat bij Ney viel rochelend
over een affuit, waardoor 't kanon met bloed bespoten. Een
kogel sloeg ook in een huis, waarin veel fransche grenadiers,
die maakten gaten in de muren, om daardoor heen te schieten.
Een luide gil van binnen kwam, en tevens groot gekraak van
houtwerk, dat aan stukken vloog.
Er kwam nu lage damp als koude wintermist, waardoor 't
wit bevuild, en straf de lucht van 't kruit, die droge monden
maakte.
Domp geweld van het geschut, dat ruiten rinkelen deed,
en, tusschen zware schoten door, geknetter van geweren.
Vlamme-spelen kruit, dat op de pan voor zware snorrebaarden,
als onheil-Elmus-vuur in scherpen nevel-rook.
;
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Als bij een brand, de lucht soms niet te zien, die blauwde
fijn met witte waze, en zonder zonlicht scheen.
Er was een stille kou, die voeten stijven deed, en schroeide
handen aan metaal. Maar in de vorst de lust tot strijden bleef
zoo groot, dat toen de Russen kwamen, een luid geschreeuw
ging van de Franschen op, die schoten in den rook en velden
hun geweren.
Donkere rijen kwamen aan van volk in groen met zwarte
broeken, door scheuren in den rook te zien, die tragelijk over
't sneeuwveld trok. Het waren groote menschen, die tot de
Garde hoorden, en kalm zij voorwaarts gaan, ofschoon vlak
voor kanonnen. Neer vele op de gladde sneeuw, die waren
stil ineens, of kreunden luide van de pijn.
Er was een oogenblik, waarin nog niets geschiedde, dan dat
door Ney bevolen werd de wagens met munitie 't dorpin te rijden.
Een hooge officier, die zwaar gewond, werd in een huis
gebracht. Twee mannen droegen hem bij hoofd en beenen
weg. Zijn aangezicht was vaal, en slappelijk hing het lijf, dat
gulpen bloed verloor ... Een wijle van slechts even-zien, in
rook vooruit, glinsteren bajonetten van mannen met een plat
gezicht en lange blonde haren.
Ney schoot een snaphaan op hen af, van een, die dood,
genomen, en liep toen op hen in met al zijn grenadiers, die
waren rood van kou en door 't geweldig schreeuwen. Groot
rumoer op grond, die elk geluid verdoofde ; een woelery van
menschen, blauw en groen dooreen.
»Vive 1' Empereur" werd steeds geschreeuwd, en ook veel
grove vloeken.
Door wonden vielen er, en ook door gladdigheid. Er
werd niet meer geschoten ; de rook werd dunner over hoofden,
waar boven kolven dreigden. Gekwetsten kropen uit 't gewoel of werden doodgetreden. Ney had geen pelsmuts meer
en vocht als een gemeen soldaat, de handen warm van bloed.
Een russisch generaal op een zwart paard gezeten, dat dampte
in de kou, werd uit 't zaal gestooten, en hoog gesteiger van
den hengst, die hinnikte van smart, want slijmerig bloed kwam
uit zijn bek. Het beest in razernij liep tal van Russen neer,
en deze reeds zoo zeer geteisterd met snelheid achteruit, en
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naar de boomen toe. En menigeen nog neergeveld door
stooten in den rug.
Ney met zijn troep terug tot achter de kanonnen, die snel
geladen werden. Hij lachte van tevredenheid en zwart
door kruit 't vroolijke gelaat.
Ook zijn soldaten vreugde hebben, waardoor zij minder
koude voelen. Zij waren vuiler nog geworden, en met nogwarm bloed bevlekt.
Stil was het nu ; een enkel schot viel slechts, met somberzwaar gerol, in 't winter-duister-vallen.
In 't zij-ig miste-blauw een enkel aarzelend sterre-licht, zoo
bleek a!sof het zou verdwijnen, en de eenzaamheid door
sneeuw in donker grooter werd, nu 't verre-weg in nacht verdween, en onbegrensd scheen wat men zag.
Geklaag op 't holle wit nabij, al waar gevochten was.
Soms een, die lag, door sneeuw gansch blank, als eene schim
omhoog en weder nedervallen. Ook eens een groot rumoer, gekletter van een wapen, alsof er op den kouden grond
door dooden nog gevochten werd. Maar langzaam stilte op
de plek, die vol met lijken lag, waarover kogels vlogen.
Reeds wachtte Ney geen aanval meer, toen eensklaps
zwarte drommen kwamen. »Vuur" schreeuwde hij heel luid,
en de kanonnen schoten.
De sneeuw scheen gloeiend door het vlammen. Fel-licht
op ruige tronies, dat vurige loopen toonde, en rijen knoopen
glinsteren deed op duistere gestalten.
Er was een aarzeling in het donker, dat slechts bracht
dood, maar toch kwam het nabij. Men hoorde sneeuw door
voeten kraken.
Ney stampte op den grond, en liet zijn krijgsvolk schieten,
maar als een sombere muur, die was heel sterk gebouwd, de
Russen hielden stand. Al smaller werd de strook van 't
kristallijne wit, die beide troepen scheidde ... .
:j:

Er werd niet meer geschreeuwd. De strijd was zoo verwoed, dat alle schenen stom.
Enkele schoten nog op een, die voor hen stond, maar 't
meest de bajonet gebruikt, en bij de vlammen van een huis,
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dat was in brand gestoken, het gekruis der punten heet-inschijn met scherp floret-gekletter.
Het vuur uit sneeuw omhoog, die smeltend glijden van het
dak. Een zwarte rook met gloei-gedwarrel statiglijk naar
boven rolde, en spane-vlammen als vogels aangestoken door
donker naar het sneeuwveld vlogen.
Bij 't rooie onheil oogen grauw-in-glans door haat, vale
trekken wreed verwrongen ; koud lachen een soldaat van Ney,
die weldra sterven moest, en hield zijn open buik omklemd,
omdat de Rus, die hem een steek had toegebracht, was voor
zijn dood-zijn neergeslagen. Donkere armen gingen op, voor
eenen rooien venster-oven, van een, die grooter werd door
smart, en daarna inkromp op de sneeuw.
Er waren er, die vielen ook, alsof zij knielend bidden
wilden, 't hoofd op de borst gezonken, de oogen dadelijk
toe ; anderen sloegen ruggelings neêr, en lagen bleek, de
armen uit, als aan een kruis geslagen.
De Russen waren thans zooveel, dat Ney wel retireeren
moest. Hij echter steeds vooraan, een sabel in de vuist,
met gaten in de kleeren.
Voet voor voet zijn grenadiers terug in onverbroken orde.
Woest licht van den brand op de donkere rij-met-geblink,
breed als de straat, waarop sneeuw in onrein wit, vol glimme-plassen, rood-zwart door vuur en bloed.
En voor de mannen in 't somber groen, die spiesten met
hun geweren, en drongen steeds vooruit, gewonden donker
op 't wit, die kreunden hun laatste geluiden.
Soms een vlam als een zon, de brand als een laaie dag,
schaduwen dan verdwenen, licht in donkere hoeken, gestalten
meer dan menschen schijnen, en zulk een vreemde helderheid
in ruwe tronies zijn, dat 't was, als zag men 't diepst van
het leven. En achter de Russen, die te voet, dan volk op
paarden uit den nacht doemen op, niet warm-grauw-hooge
mutsen, en volheid van woeste baarden. Licht geslagen in
hun lansen, oppe-lijnen in het duister, breken 't verre bleeke
blank, dat voor den hemel lag.
(Wordt vervolgd).

ROBERT BxowNIN'GS ToONEELWERKEN
DOOR

EDUARD VERBURGH.

Als ik hieronder iets over Robert Browning's tragedies ga
schrijven, zal ik minder letten op de waarschijnlijkheid van
wat hij daarmee heeft bedoeld, dan wel op 't geen ik-zelf
met mijn personeele opvattingen en neigingen daarin meen te
zien. Er zijn veel boeken, en onder deze behooren ook de
tooneelwerken van Browning, die een groote ruimte laten aan
de speling der individueele fantasie en over deze vind ik 't
't grootst genoegen te schrijven, te kritiseeren, zonder acht behoeven te geven op kleinigheden die een bizondere waarde
schijnen te hebben, een vorm te zoeken, waar die misschien
niet is bedoeld en toch te vinden schijnt, en gehoorzamend
aan eigen neigingen, een beeld te scheppen, liggend binnen
de grenzen van 't boek zelf, als de edele essence van 't geen
de auteur heeft gedacht. Zoo wordt kritiek een kunst op zich
zelve, zoo goed als die van den acteur, die een rol crëeert.
Wanneer ik dus bij ongeluk of met opzet 't onwaarschijnlijke voor 't juiste aanneem, of een groote waarde hecht aan
een onderdeel, dat dit niet te verdienen, schijnt, zie men daarin
geen fout. In elk boek, dat eenige litteraire waarde heeft,
ligt een vorm, die voor dat boek is, wat de ziel is voor den
mensch, een weeke, donzige wolk, immer min of meer vervormbaar, die, in 't eene geval naeer, in 't andere minder, maar
toch altijd terugwijkt voor de sterke neiging van een lezer
met eigen ziels-bestaan ; bij Robert Browning is deze zoo
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zwak aangegeven, dat de lezer zelf haar grenzen bepalen
moet en dus in zekere mate zelf auteur wordt van 't geen
hij leest.
De zes tooneelstukken van Browning kunnen verondersteld worden vrij algemeen bekend te zijn : de goedkoope
Tauchnitz-editie maakte ze voor ieder toegankelijk ; toch is
er nooit een opgevoerd, en dit verklaart zich uit verschillende redenen ; vooreerst zouden ze op 't tooneel bepaald
vervelend zijn ; »In a balcony" bijvoorbeeld, bestaat uit niets
anders dan lange samenspraken van drie personen, en toch
vullen deze een ruimte van meer dan vijftig bladzijden ; een
intrigue die de aandacht boeien kan ontbreekt, en bovendien,
afgezien daarvan, waar de tooneelspeelster te vinden, technisch
genoeg ontwikkeld om bij v. de rol van Pippa in »Pippa
passes" te spelen en gevoelig genoeg om deze rol te begrijpen.
Wanneer we zelf niet onze fantasie toepassen, zijn ze eenvoudig niet te begrijpen, want zooals ik zei, de eigenlijke beteekenis is volkomen los van de handeling, die zich daarbij nog
tot 't minst mogelijke bepaalt, en moet met haar als grondslag,
onafhankelijk worden geformeerd ; hoe anders, afgescheiden
van zijne overige tooneelspelen, 't laatstgenoemde stuk te
begrijpen, dat bestaat uit een opeenvolging van vier verschillende handelingen, die zoo goed als niet met elkaar in verband staan, en waarvan eigenlijk ook nooit een duidelijk
merkbaar slot te vinden is, en daarnaast de rol van Pippa,
die verondersteld wordt telkens zingend voorbij te komen.
Zulk een inhoud, die hoewel de meest ongewone van alle,
toch met deze overeenkomt, kan niet anders dan de verbazing
opwekken van hen die hem niet verklaren kunnen. Dit laatste
zal ` ik in 't hierondervolgende doen.
Een eigenschap, die betrekkelijk veel voorkomt, heeft ook
Robert Browning, namelijk dat niet elk tragedie als een
volkomen voorbeeld van zijn kunst is bedoeld, maar integendeel, afzonderlijke stukken uitsluitend aan de ontwikkeling van
een enkele eigenschap zijn gewijd. Zoo heeft »In a balcony"
niets van wat »Pippa Passes" en »A soul's tragedy" bevat,
en lijken de overigen : Luria, »a Blot in the Scutcheon,"
en »From Paracelsus," weer niets op de beide eerstgenoem-
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den, die ik echter belangrijker vind en waarvan ik dus ook
in hoofdzaak zal spreken.
In » In a balcony" is alleen de taal tot ontwikkeling gebracht;
't heeft dan ook, hoewel de naam van een tooneelspel bezittend,
zoo goed als geen beteekenis met betrekking tot de eigenlijke
tooneel-eigenschappen. De bizonderheden van de wijze van
uitdrukking, hierin neergelegd, laten zich echter zoo heel gemakkelijk niet uitdrukken ; en voor een Hollander, die de
gewone Engelsche schrijftaal niet eens zoo heel goed kent,
is 't bezwaarlijk de verschillen tusschen deze, en die van
Browning op te merken. Veel lijkt ze, de indruk er van
ten minste, op de taal van Maeterlinck, maar zachter, minder geprononceerd en daardoor natuurlijker. Trouwens heel
Rob. Browning lijkt een tempering van Maeterlinck en omgekeerd schijnt Maeterlinck den eersten overdreven te hebben,
tengevolge waarschijnlijk van den invloed van het mystieke,
die voor vijftig jaar niet zoo heftig bestond als nu. 't Behoeft
niet te verwonderen dat ik zoo'n gering verschil zie tusschen
deze beide auteurs, want in 't algemeen verschilt de moderne
letterkunde betrekkelijk weinig van die van vroeger : bij Flaabert, Bjornson en anderen, zie ik dikwijls de zelfde neigingen
als in de moderne litteratuur.
Brownings' taal is gevoelig en fijn, zijn veelvuldig voorkomende vergelijkingen, die dikwijls tot in bizonderheden zijn
doorgevoerd, maken, ook omdat ze lang zijn, geen plotselingen heftigen indruk, als, om dit met een kleur uit te drukken,
rood; ze zijn ingewerkt in 't beeld, steken niet uit, en trekken daardoor niet bizonder de aandacht ; dikwijls aan de natuur ontleend, zijn ze zacht en weldadig, en droevig min of meer:
Men take pains to preserve a tree-stump, even,
Whose boughs they played beneath, much more a friend.
Love like mine must have return,
I thought : no river starts but to some sea.
I trust in nature for the stable laws
Of beauty and utility — spring shall plant

And Autumn garner to the end of time
I trust in God etc.
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Dit is fijn-bleek, de fijne doorzichtige bleekheid van een
teringlijdend meisje ; bijna kleurloos, omdat de vergelijkingen
zonder diepen indruk te maken, op dezelfde hoogte blijven
als de omgeving; en dit past juist bij zenuwachtige, weinig
positieve menschen, wat zonder uitzondering al -Robert Browning's personen zijn. Dat dit werkelijk in hooge mate 't geval is in »A soul's tragedy," blijkt uit de liefde van Luitolf
en Eulalia, die elkander liefhebben om geen andere reden,
dan dat ze elkander zoo dikwijls hebben gezien, en daardoor
gewoon zijn geraakt aan elkanders omgang, en uit Chiappino,
die 't meisje ook lief heeft maar toch niets doet om haar te
verkrijgen of zich op zijn vriend te wreken over die achterstelling.
't Blijkt uit 't geen Chiappino zegt:
There is my revenge, that nothing forces you;
No gratitude, no liking of the eye
Nor longing of the heart, but the poor bond
Of habit — here so many times he came,
So much he spoke — all these compose the tie
That pulls you from me.

Boven zei ik dat Maeterlinck de overdrijving van Robert
Browning schijnt te wezen ; en overal, bijna uit elke bladzij
van dezen laatste blijkt de waarheid hiervan. Chiappino en
Eulalia en de personen uit »Pippa passes" leven evenals die
van Maeterlinck in de atmosfeer van een daad, gebeurtenis of
gevaar, al is dit hier nu niet altijd de dood.
En dit maakt dat ook zij 't materieele leven vergeten en
er niets in hun spreken aan herinnert, en uitsluitend 't geestelijk leven schijnen te lijden ; maar toch spreken ze logisch
en worden ze niet telkens afgeleid door 't schrikbeeld, dat
zich voor hun ontstelden geest in een of ander voorwerp vertoont. Wel kiezen ze immer beelden, die buiten den kring
liggen van 't dagelijksch bestaan en spreken daardoor op een
toon, die voor menschen onder gewone omstandigheden onverklaarbaaar zou zijn ; z66 fijn, z66 los van de aarde, z66, als
dit voor hen mogelijk was, hemelsch. Chiappino zegt 't zelf:
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We all aspire to heaven, and there is heaven above us. Dare
we go?
Hun bestaan heeft zich voor 't eerst gevormd als dat van
Eulalia, of is van vorm en richting gewijzigd als Chiappino,
onder de hoop op een goeden uitslag van hun streven, of onder
invloed van een groote gebeurtenis ; voor hen heeft zich ee n
nieuw zielsleven ontwikkeld met de gebeurtenis, of de verhouding, die de intrigue van 't tooneelspel is ; en dit nieuwe
leven is productief, 't brengt voort, en zijne producten zijn
de beelden, die ze ter uitdrukking van hun gedachten bezigen.
Er heeft zich een nieuwe, groote geestesvorm in hun wezen
gevestigd en het contact van dit met de overige elementen
van hun zielsbestaan, brengt een nieuwe productiviteit van
allerlei geestelijke vormen, gedachten, in overvloed ; ze behoeven dan ook niet te zoeken naar vergelijkingen, omvattend
wat de samenspraak noodig maakt ; maar eenmaal sprekend
komen als een vrije stroom alle bloemen, die hun nu weer
bloeiende ziel ontluiken deed.
't Onderscheid tusschen dergelijke menschen en die van
Maeterlinck is gering in zooverre dat beiden zwaar onder den
invloed staan van 't geen er in 't tooneelspel gebeurt ; maar
daarentegen hebben de laatsten eenvoudig geen bestaan, of
liever een gemeenschappelijk bestaan en dat is de dood, het
doodsgevaar, dat aardsch wordt zoodra een dier personen
sterft; Robert Browning's menschen hebben degelijk een eigen
onafhankelijk bestaan ; alleen is er met den aanvang van 't
tooneelspel een nieuw element in doorgedrongen, dat langzamerhand de kern wordt, waaromheen de geheele schare van
geestesdaden zich schikt.
Toch zijn er plaatsen in beide, die vrijwel op dezelfde lijn
gesteld kunnen worden ; ik bedoel o.a. de plaats in »A Soul's
tragedy", . waar Chiappino zijn toekomstig werk beschrijft,
door middel van een paleis.
de inrichting der republiek
I would fain realize my conception of a palace, for
instance, and there is, abstractedly, but a single way
of erecting one perfectly. Here in the marketplace is
my allotted building-ground ; here I stand without a
stone to lay, or a labourer to help me, stand, too,
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during a short day of life, close on which the night
comes. On the other hand, circumstances suddenly
offer me (turn and see it) the old Provost's house to
experiment upon, etc.
Lijkt dit niet duidelijk op de plaatsen die zoo veelvuldig
in Maeterlinck's boeken voorkomen ; bijv., om er een te
noemen, die waar Pelleas zijn liefde in een grot meent te
zien : il y a des stalactites bleues ete. Hier is 't wat minder sprookjes-achtig, maar dit verklaarde ik al door de
opmerking, dat Browning's personen minder onmogelijk
zijn, dan die van Maeterlinck. Chiappino weet heel goed
dat er heel wat moeielijkheden uit den weg te ruimen zullen
zijn, voor hij zijn doel heeft bereikt, en neemt daarom een
minder zuiver-poëtisch voorbeeld.
Dit over de taal, die, zooals ik reeds zei in » In a balcony" tot de meeste ontwikkeling is gebracht ; maar nu de
verdeeling, de vorm, die ik in Robert Browning meen te
zien.
In »A soul's tragedy" ligt deze, maar veel duidelijker, z66
duidelijk dat ik dit tooneelstuk op geen andere wijze te
verklaren geloof, in »Pippa passes." In beide echter heeft
er tusschen de personen, die scherp van de overigen gescheiden zijn een zwaar en langzaam werkend drama plaats : en
tegenover deze in scherpe tegenstelling, staan zij, die van
dit drama onbewust, 't leven luchtig voortleven. Dat zijn
in »Pippa passes" de artisten, Bluphocks en vooral Pippa
zelf, die telkens in iedere afdeeling, vroolijk zingend voorbij
gaat. In »A soul's tragedie" is deze afscheiding niet zoo
duidelijk te herkennen ; en wel omdat de band, die hier
Chiappino en Eulalia verbindt, een niet materieele als een moord
of iets dergelijks is, maar een zuiver geestelijke en wel 't
geval dat Chiappino, met zijn groote, wijde ziel een doel heeft
gevonden voor zijn leven, groot en veelomvattend genoeg om
zijn ziel te vullen. Vroeger bleef ze een leegte, ook onder
de minieme indrukken van den omgang met zijn vrienden;
nu wordt ze een kracht, die hoewel langzaam ontwikkelend,
toch spoedig merkbaar wordt:
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T trust in God — the right shall be the right
And other than the wrong, while he endures
I trust in my own soul, that can percieve
The outward and the inward, nature's good
And God's; so seeïng these men and my self
Having a right to speak, thus do 1 speak.

Spreekt daaruit niet een kracht, groot genoeg om de weeke
ziel van Eulalia mee te voeren, tot de hoop der vervulling;
en is dit medevoeren niet de band, die beide vereenigt, die
beide op doet gaan tot 't zelfde doel? Een andere uitleg is
natuurlijk mogelijk, maar deze is de ware, omdat hij m. i. de
mooiste is ; en bovendien omdat »Pippa Passes" niet anders
dan op een dergelijke manier te verklaren is. De inhoud
van dit laatste stuk is 't volgende:
Pippa, een werkmeisje op een zijdefabriek, ontwaakt op
nieuwjaar's morgen ; ze begint zich al sprekende aan te
kleeden:
Day.
Faster and more fast,
O'er night's brim, day boils at last;
Boils pure gold, oer the cloud-cup's brim
Where sporting and suppressed it lay;
For not a froth-flake touched the rim
Of yonder gap in the solid gray
Of the eastern cloud, an hour away;
But forth one wavelet, then another, curled,
Till the whole sunrise not to be suppressed
Rose, reddened, in its seething breast
Flickered in bounds, grew gold, then overflowed the world.

Dit gaat , zoo door, eenige bladzijden lang. Dan volgen vier
afdeelingen, die zoo goed als niet met elkander in verband
staan, en telkens op 't oogenblik van de hoogste extase,
wordt Pippa gehoord, die buiten zingend voorbij gaat, wild
en echt jonge-meisjes-achtig.
Nu is 't geloof ik voor iedereen duidelijk dat deze vier afdeelingen alleen beteekenis kunnen hebben, als verschillende
interieurs, de huizen van menschen, die saamgevoegd zijn door
één hoop, of één vrees. De werelden binnen deze wereld zijn
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't waar angst wordt geleden, moed wordt gevoeld opkomend
en een droeve gebeurtenis is voorgevallen. Voor Sebald en
Ottima's oogen dreigt 't beeld van den vermoorden man, voor
Jules en Phene, 't stervensverlangen van deze laatste, voor
Luigi, de patriot en zijne moeder, de hoop 't land te redden
van zijn uitheemsche verdrukking en voor Duomo en de
zijnen, de herinnering aan zedelooze daden uit vroeger tijd.
't Is dezelfde band, die in Zola's Therèse Raquin, Therèse en
Laurent verbindt, de gemeenschap van 't geheim en die van
de daad zelve. Zij ook haten elkander — er is wonderlijk
veel overeenkomst tusschen deze twee paren en toch voelen
ze zich één tegenover hun verlamde moeder en de gasten van
Donderdags, die niet 't minste vermoeden hebben van hunne
schuld. 't Zelfde is 't in »Pippa passes," want in elk der
huizen, waar Pippa zingend voorbij gaat, hangt de atmosfeer
van wat de bewoners bezig houdt, en zij, onbewust daarvan,
zingt vroolijk en personifieert alzoo 't groote leven, dat niets
voelt voor de angst van enkelen. En dit is niets ongewoons,
want ieder, die wel eens in een sterfhuis is geweest of zich
daarin heeft gedacht, heeft 'tzelfde gevoeld. Hij hoorde de
menschen lachen, snel voortloopen, alles heengaand naar eigen
doel, dat voor hem onbekend, alleen de vreugde scheen. Hij
zag den zonneschijn buiten, hoorde de vogels zingen, 't helle

lichte leven voorbijgaan, zingend en klaar. Hier binnen stond
alles stil voor een poos, ging 't leven niet verder, want datgene wat hier 't bestaan geworden was, de indruk van den
dood, bleef onverzettelijk.
Veel minder sterk dan de indruk van den dood is bijv. die
van de hoop zijn land te bevrijden, maar toch blijft hare
beteekenis dezelfde ; en daarom heeft de verhouding van Ottima
en Sebald geen feitelijk verschil met die van Luigi en zijn
moeder ; elk huis draagt de vracht van de passies, die hunne
bewoners bezielen, waarin ze ademen, en hunne woorden zijn
alle daaraan ontleend.
Pippa is 't leven, de menschenstroom, die een smarthuis
zingend en vroolijk voorbij gaat en niets dan vreugde schijnt
te kennen. Ze groet het nieuwe jaar met haar woorden, en
voortsprekend geeft ze zich vrij over aan den loop harer ge-
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dachten, die haar al 't heldere, begeerlijke voor hare kinderoogen brengen. Ze gaat rond, de droeve huizen voorbij,
altijd zingend met haar helle stem, die een witte lijn lijkt op
droevig, donker bruin. Zij, die overvol zijn van hun angsten,
die geen ander bestaan meer hebben dan die vrees, voelen
langs zich gaan het bestaan-zelve ; 't groote, voor hen onbereikbare van 't leven ; ze zien 't verschrikt aan, vreemd lijkt
't voor hen die er buiten staan ; ze kennen 't niet, schrikken
terug of schamen zich ; ze zijn als lang-gestorvenen, die op
eens zich zouden zien te midden van lente en zonneschijn,
in 'tjonge leven, dat met den eersten dag van 't nieuwe jaar
weer oprijst met nieuwe vreugde-hoop. Op 't oogenblik dat
hun wezen 't diepst doordrongen is van eigen ellende, klinkt
Pippa's niets-beteekenend, maar vroolijk klinkend lied:
The year is in the spring
And day is at the morn.

Ze beven terug voor 't groot dreigende beeld van eigen
laagheid :
Leave me,
Go, get your clothes on — dress those shoulders.

en ze spuwen elkander de misdaad in 't gezicht.
Een bezwaar bestaat er echter tegen »Pippa passes" en dat
is ook de reden waarom ik »A souls tragedie" liever bespreek;
de opeenvolging der vier afgescheiden tooneelen verbreekt
de eenheid van 't stuk; mooier had ik 't gevonden, als 't begin van Sebald en Ottima was doorgewerkt tot de grootte,
die nu de vier tooneelen beslaan, en dan desnoods met beider
zelfmoord eindigde ; dat is nu wel een bloedig einde, maar dat
juist zou passen bij de zware, loome, drukkende, stemming
van 't nu bestaande begin ; ze leven nu al reeds in de atmosfeer der moord, hun woorden zijn doodswoorden en hun
zelfmoord zou dan ook niets anders zijn als de doorvoering
van 't geestelijke op 't materieele.
In de overige tragedies van Robert Browning is deze op -
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vatting moeilijk toe te passen; ze komen mij dan ook, met
uitzondering van »In a balcony," als belangrijk om de taal,
onbeteekenend voor.
Luria is de geschiedenis van een Moorsch legerhoofd, die
ten gevolge van de weifeling, wie te volgen, zijn vriend of de
hem ter verdediging opgedragen stad, vergift drinkt en sterft:
een inhoud, die voor een behandeling als de bovenomschrevene ongeschikt is. Toch is ook hij weinig positief ; »A
lot in the 'scutcheon" is hier en daar belangrijk om de taal,
de zelfde als die van »In a balcony," maar omdat ik nu
eenmaal een bepaalde opvatting gekozen heb, die ik overal
wil toepassen, blijkt 't voor mij, dat op elk van Robert Browning's tragedies iets aan te merken is. Willen we dan ook
hun schoonste beteekenis vatten, dan moeten we de illusies,
aan verschillende onderdeelen ontleend, tot een geheel maken
en dit toepassen op een enkel, waartoe »A souls tragedy"
't meest geschikt is. Zelf stellen we dan de hoogere beteekenis
samen, die omdat ze week en licht vervormbaar is, binnen
de grenzen van elk van zijne werken past.
»A soul's tragedie" heeft een duidelijke neiging tot de
richting, die hiertoe wenschelijk is, vertoont niet de stugge
vorm van »Pippa Passes," en is veel fijner en gevoeliger van
handeling; dit zijn de redenen waarom genoemd tooneelspel
't meest geschikt is om weerklank te geven van de verzamelde illusiën.
De inhoud ervan is de volgende:
Luitolfo is verloofd met Eulalia, maar niet uit werkelijke
liefde, maar door de gewoonte elkaar veel te zien, en dus
door de daaruit geworden noodzakelijkheid van elkanders
omgang. Chiappino, Luitolfo's vriend is hen genegen, maar
zooals later blijkt, eveneens zonder hartstocht. Alle drie laten
ze meer aan 't toeval over, voort te zorgen, dan zelf te pogen
de gebeurtenissen te leiden. Luitolfo slaat, zonder in 't minst
van plan te zijn dit te doen, den burgemeester met een stok
dood. En in plaats van nu gebruik te maken van deze daad
en zich aan 't hoofd van den opstand te stellen want 't gist
onder de bevolking ---• vlucht hij, en laat Chiappino en Eulalia achter. Terwijl deze samen praten, komt 't volk hun huis
13
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binnen en roepen Chiappino in wien ze den moordenaar zien,
als leider van den opstand uit. Dit neemt hij aan, zonder
aan de rechten van zijn vriend te denken ; niet omdat hij
onedel is, maar omdat de bekoring van 't groote werk, dat
hem wacht, na jaren van werkloosheid, 't eenige bestaande
wordt in zijn geest, en dus zijn eigen plichten en anderer
rechten verdringt.
Chiappino's ziel is wijd en groot, zoodat de indrukken van den
omgang met Eulalia en Luitolfo hem leeg lieten, niet genoeg
vulden : hij spot met beiden en hun kleine bezigheden; maar
nu 't vooruitzicht van de inrichting der republiek zich voor
hem vertoont, wordt zijn bestaan een golf van breede hoop en
levensverlangen, die Eulalia, die zelf weinig productief, maar
gevoelig om andere indrukken meê op te vangen, wijst op een
schemerende verte van groote nieuwe verlangens ; en ze neemt
met liefde de bleeke bijna kleurlooze ziel van Chiappino als
de hare aan. En nadat dit gebeurd is, ontstaat er een veelomvattend maar toch nog zwak spel van beelden tusschen
beider ziel. Ze weerspiegelen elkander, beider gedachten zijn
dezelfde en als een fontein die zelf zijn eigen opgeworpen
druppen weer ontvangt, zweven hun zielen om elkander heen,
immer drinkend uit dezelfde bron, immer wijzend naar 't zelfde
vage verlangen.
De samengang van de beide hoofdpersonen is 't die hen
van de overigen scheidt, die hen tot de ingewijden maakt.
De niet-ingewijden zijn Ogniben, de burgers en ook Luitolfo,
die tevens 't leven voorstellen, zooals Pippa dit elders doet;
Ogniben is de logische natuurlijke gang van zaken, voornamelijk blijkende uit zijn telkens herhaalde woorden : »T have
seen four-and-twenty leaders of revolts."
Chiappino's hoop gaat te gronde ; want nadat hij met Eulalia
één geworden is, vangt de strijd aan met het noodlot, de logische gevolgen van 't geen is gebeurd en dus gebeuren moet.
De fijne, witte verlangens in zijn ziel dwalen schuw heen op
de trotsche zelfvertrouwende spot van Ogniben ; ze vloeien te
hoop als donzige wolken op onzichtbaren wind, die hen opdrijft

en verscheurt. Bij hem en Eulalia is alles wit, ze spreken als
ziels-menschen, wier lichaam verdwenen is, en alleen de fan-
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taisie over heeft gelaten ; hun bestaan is geworden 't verlangen
naar wat de verbeelding hun voor oogen bracht. Chiappino's
ziel heeft langzaam als een breede, donzige nevel 't beeld van
't komende werk omvat, en zacht omhuld, en daarmee ook
Eulalia, die nu mee gaat tot 't zelfde doel, meehoopt, de ziel
heeft ontvangen die ze eerst niet bezat, even fijn en week als
Chiappino's ; maar Ogniben's woorden doen de hoop verdwij nen, lost de verlangens-beelden op tot ijle misten, want zijn
woorden nu meer ernstig en waar, worden, zij 't ook weerstrevend door Chiappino opgenomen. De leegte ontstaat weer,
geen hoop, geen levensverlangen, en de veel-beloovende verten
verdwijnen ; maar ongedeerd blijft er over, wat er eenmaal
met verlangen opgenomen werd : Eulalia.

DE NATUURKEUS BIJ. DEN MENSCH
DOOR

W. H. COX.

Een, merkwaardig boek ! Belangrijk zoowel voor den medicus
als den jurist, voor den paedagoog als den socioloog. Belangwekkend over 't algemeen voor hem, wien 't ernst is de
wetten te leeren kennen, waaraan het handelen der menschen
gehoorzaamt en voor wien 't vast staat, dat die wetten alleen
kunnen gevonden worden door bestudeering van den mensch.
„Die natürliche Auslese beim Menschen auf Grund der
anthropologischen Untersuchungen der Wehrpflichtigen in
Baden und anderer Materialiën, von Otto Ammon.`
Met eenige andere geneesheeren van het Badensche leger
in een commissie benoemd, onderzocht hij sedert i886 de
dienstplichtigen van Baden, welk onderzoek ten doel had, den
aard van de bevolking vast te stellen, om daaruit zoo mogelijk
te komen : tot een goed begrip der voorhistorische volksverhuizingen en de rassenvermengingen, die daarvan het gevolg
waren. De feiten, door dat onderzoek aan 't licht gebracht,
wezen met klem op verschijnselen, die niet anders dan door
natuurkeus konden worden verklaard, en die bovendien een
vingerwijzing bevatten voor de wetten der erfelijkheid. Hoewel het uitgebreide verslag later zal worden uitgegeven, meent
Ammon toch reeds eenige conclusies om hun belangrijkheid
te moeten bekend maken. Alvorens ons met de gevonden
feiten in kennis te brengen, laat hij eenige gegevens der
erfelijkheidsleer, waarop hij hoofdzakelijk bouwt, voorafgaan.
Voor een goed begrip van het volgende zal ik eenige dezer
gegevens vermelden.
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De schrijver staat geheel op het Darwin-Weissniann standpunt. Zooals bekend is, werd door Darwin in zijn „Origin of
Species" de leer verkondigd, tegenwoordig door alle natuurkundigen aangenomen, dat de verschillende diervorrnen zich
uit elkaar hebben ontwikkeld door natuurkeus : „the survival
of the fittest", terwijl het vooral Weissman's groote verdienste
is, die leer in al haar consequentie te hebben toegepast. Bij
die toepassing stelde Weissmann vast : vooreerst dat de physiologische waarde van ei en zaadcel of wel van mannelijke
en vrouwelijke voortplantingscel gelijk was ; dat de variabiliteit
(de veranderlijkheid) der individuen o. a. haar oorzaak vond
in kleine verschillen van den voedingstoestand der voortplantingscellen, terwijl door de geslachtelijke voortplanting en
de daarmede gepaard gaande ingewikkelde verhoudingen der
celdeelen tal van nieuwe combinaties moesten optreden ; dat
verworven, d. w. z. door uitwendige omstandigheden ontstane
eigenschappen, niet erfelijk zijn ; dat de aanleg voor enkele
eigenschappen der ouders, gedurende één of meerdere generaties, latent kan blijven, om daarna weer te voorschijn te
komen, zoo aanleiding gevende tot terugslag („atavisme");
dat er een zeker wederzijdsch verband bestaat tusschen bepaalde eigenschappen en groepen van eigenschappen, zoodat
verandering van één eigenschap steeds gepaard gaat met
verandering eener andere (stabiele vormen van Galton, correlatie), dat ten slotte eigenschappen die aan de natuurkeus
worden onttrokken door „panmixie" 1 ), achteruitgaan.
Hij opent zijn onderzoek met een vergelijkende studie
van de lichaamslengte der dienstplichtigen, welke, zooals bekend is, bepaald wordt door het skelet. Reeds hierbij bleek,
dat de bevolking van Baden waarschijnlijk zou kunnen worden
teruggebracht tot twee oorspronkelijke rassen. Immers men
vond niet één bepaalde lengte het talrijkst vertegenwoordigd,
maar er zijn twee tamelijk ver uit elkaar gelegen bepaalde
lengten, die 't meest onder de bevolking, d. w. z. de dienstplichtigen van Baden, voorkwamen.
i) Onder Panmixie verstaat Weismann het achterwege blijven van de behoudende werking der selectie. Bij Panmixie komen alle individuen tot voortplan.
ting, niet uitsluitend de beste.
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Men kon uit dit verschijnsel, dat zich in de verschillende
provincies (van Baden) meer of minder voordeed, besluiten,
dat niettegenstaande eeuwenlange vermenging, de lichaamslengte als eigenschap nog zeer consequent wordt overgeërfd
In deze conclusie werd men versterkt, toen een afzonderlijk
onderzoek werd ingesteld naar de familieleden der grenadiers,
daar dezen bijna allen afstamden uit familiën, waarin groote
lengte erfelijk was. Vergeleek men nu de lichaamslengte in
verband met het hoofd, dan bleek, dat de langhoofdigen over
't geheel groot, en de rondhoofdigen klein waren
Eenzelfde wederzijdsch verband bleek te bestaan tusschen
de kleur der oogen en die van 't haar, zoodat licht gekleurde
oogen hoofdzakelijk voorkomen bij lichte haren, donkere oogen
bij donker gekleurde haren. Evenzoo bezitten de blauwoogigen in den regel een witte huid, terwijl donkere oogen
meestal met een bruine huid gepaard gaan. Dezelfde verhouding vertoont zich tusschen haar en huidkleur in dier voege,
dat blond haar meer met witte huid, en donker haar met
bruine huid samengaat.
Uit de verschillende kleurschakeeringen der oogen : blauw,
gemengd en bruin, in verband met de kleur der haren : blond,
bruin, zwart en rood, en de huidkleur: blank en bruin, kan
men 2I verschillende combinaties samenstellen, in den vorm
van complexies, waarbij blijkt, dat er geen wederzijdsch verband bestaat tusschen lichaamslengte en eene der complexies,
noch tusschen lichaamslengte en bepaalde kleur van oogen,
van haar of van huid afzonderlijk. Wees het onderzoek niet
op een wederzijdsch verband tusschen complexie en lichaamslengte ; anders was het tusschen hoofd-index en complexie,
daar de blonde complexie eenigszins op den voorgrond trad
bij de langhoofdigen. Zoo kenmerkten zich de langhoofdigen
meer door zuivere kleur der oogen, 't zij blauw of bruin, de
i) Ter bepaling der hoofdmaten wordt de grootste lengte gemeten van 't voorhoofd naar het achterhoofd, de grootste breedte van het rechter- naar het
linker-slaapbeen. De hoofd-index is dan gelijk ioo X de breedte, gedeeld door
de lengte, terwijl dan een index van 70-74 gevonden wordt bij de langhoofden,
75-79 bij hoofden van gemiddelden index, 80--84 korthoofden, 85-89 sterk
korthoofden, 90--94 bovenmatig korthoofden 95--.-99 buitengewoon korthoofden.
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rondhoofdigen door groen en grauw. Het verband tusschen
blonde complexie en langhoofdigheid wordt duidelijker zichtbaar, indien de individuen eerst naar hun grootte in drie
categorieën worden verdeeld, omdat, zooals reeds gezegd is,
meer langhoofdigen bij de grooteren, meer rondhoofdigen bij
de kleineren voorkomen. Evenzoo gaan lange hoofden meestal gepaard met een lang, ronde hoofden met een breed
gelaat.
De schrijver concludeert : De bevolking van Baden bestaat
uit een kruising van hoofdzakelijk twee rassen : het ééne
dolichocephaal of mesocephaal (langhoofdig) met een hoofdindex onder 8o, blond haar, witte huid, blauwe oogen en
groote lichaamslengte, het Arische (of Germaansche) ras : het
andere, met bruine huid, bruine oogen en zwart haar, is kort
en rondhoofdig en wordt tot de Mongoloïde of Turanische
rassen gerekend. Wel is waar schijnt het bloed van een
derde ras, het type méditerraneën, »de Liguri", die klein,
bruin en langhoofdig zijn, niet te miskennen, maar dit blijft
toch zeer op den achtergrond.
De natuurkeus werkt nog steeds, en op haar rekening komen
hoofdzakelijk de veranderingen, die de menschen-rassen en
individuen ondergaan. Zoo werken de besmettelijke ziekten
in dien zin, dat de voor de besmetting gevoelige individuen
worden geëlimineerd ; terwijl bij de armere klassen de maagen darmcatarrhen der kinderen zwakke ingewanden elimineeren.
Daartegenover staat, dat het gebit, de oogen, het zoogen der
kinderen aan de natuurkeus wordt onttrokken, zoodat door
panmixie zoowel het gebit, als de oogen en het zoogen achteruitgaat.
Onverwacht ongetwijfeld is de werking der natuurkeus ten
opzichte van den hoofdindex : de langhoofdigen worden namelijk ten gronde gericht.
Ter beoordeeling van de juistheid dezer conclusie moeten
vergeleken worden de hoofdindices der koppen, die in graven,
dateerende uit den Germaanschen tijd gevonden worden, met
de hoofden der tegenwoordige bevolking. Het valt daarbij
sterk in 't oog, dat terwijl men bij de oude Germanen vond:
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69.2 pCt. langhoofden (index beneden 8o) en 9.4 pCt. rondhoofden (index 8 5 en daarboven), de tegenwoordige bevolking slechts 15 pCt. lang-, daarentegen 33,8 pCt. rondhoofden telt.
De eenige verklaring, die voor dit verschijnsel kon gevonden worden, is deze : de langhoofdigen worden langzamerhand
door de natuurkeus verwijderd.
De schrijver baseert deze bewering op de volgende gegevens. Bij het onderzoek der dienstplichtigen bleek, dat onder
de bewoners der steden vergelijkenderwijs meer langhoofden
waren dan onder die' van 't land. Men had de te onderzoeken
stadbewoners nl. verdeeld in stedelingen, halfstedelingen en
van buiten ingekomenen. Als stedelingen beschouwde men hen,
wier vader reeds in de stad geboren was, als halfstedelingen
hen, wier vader van buiten was gekomen. Onder de stedelingen nu bleek het aantal langhoofdigen grooter dan onder
de halfstedelingen. 't Minst afwijkend van de plattelandsbevolking zijn de naar de steden getrokkenen. Onder hen vindt
men echter al minder rondhoofden ; er bestaat dus ten opzichte
der lang- en korthoofdigheid een trapsgewijze groepeering van
stedelingen, halfstedelingen, naar de stad getrokkenen en landbewoners, waarbij de eersten meer langhoofdigen en minder
rondhoofdigen tellen. Hieruit blijkt dus, dat er een selectie
plaats vindt, en wel trekt er een grooter getal langhoofden
naar de steden dan rondhoofden, hoewel het onderscheid niet
zeer groot is. Duidelijker blijkt de keus ten opzichte der
naar de stad getrokkenen, daar een groot deel der rondhoof
den in de steden verdwijnt, zonder dat men weet, waar zij
blijven. De langhoofden vestigen zich en geven aanleiding
tot langhoofdigheid der halfstedelingen, waaruit ten derden
male door natuurkeus de rondhoofden voor een deel worden
geëlimineerd, en langhoofdige stedelingen overblijven.
Hierin ligt nu de verklaring niet alleen van de grootere
langhoofdigheid der stedelingen, maar tevens van de verhooging van den hoofdindex, of wel het verdwijnen der langhoofdigen ten platten lande. Indien voortdurend de langhoof
den naar de steden trekken, moeten zij langzamerhand wel
uit de landbevolking verdwijnen. Het toe- of afnemen der
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hoofdmaten in verband met den graad van stedelingschap is
zeer belangwekkend.
Diegenen, die naar de stad trekken en zich verheugen in
in een hoofd, dat langer is dan 18.5 cm. en smaller dan
15.2 cm. hebben de meeste kans hun stam gedurende twee
generaties te kunnen handhaven : de korteren en breederen
verdwijnen waarschijnlijk reeds in de eerste generatie.
Ten opzichte der pigmenten krijgt men niet de in 't oogloopende feiten der hoofdindices. Toch blijkt, dat de stedelingen
meer blauwe oogen hebben dan de landbevolking en dat
de natuurkeus zoodanig werkt, dat de blauwoogigen vermeerderen ten koste der gemengden (grijzen en groenen). Zoo ook
blijken . de blondharigen beter bestand tegen het stadsleven,
daar zij ten koste der anderen in aantal toenemen. Hoe
kunnen, zoo zegt de schrijver, eigenschappen voor het individu
van zoo weinig belang aan de natuurkeus onderworpen zijn?
Noch oog- noch haarkleur zijn voor 't individu van belang 1
Zij zijn echter raskenmerken en als zoodanig correlatief met
bepaalde geestesgaven. Ook de witte huidkleur neemt toe
door natuurkeus onder de stedelingen. Licht gekleurde huid,
blauwe oogen, blond ' haar, ziedaar het etiket der Germanen,
zoodat door een voorkeur voor deze (door natuurkeus) ook
de inhoud, d. w. z. de geestesaanleg, wordt verkozen. Zoowel
langhoofdigheid dus als lichte complexie, nog meer een vereeniging van deze twee, zijn door meerdere zekerheid van Germaansche afkomst voor de individuen een waarborg van
grootere geschiktheid in den strijd om 't bestaan in de steden.
Bij het kennismaken met deze resultaten dringt zich steeds
meer de vraag op : welken invloed heeft het stadsleven
op de individuen ? Om dien invloed te bepalen, werden
de dienstplichtigen der drie opeenvolgende jaren van stad en
land vergeleken ; en zoo bleek vooreerst, dat van het jongste
jaar de stedelingen langer waren dan de landbewoners, terwijl
het percentage niet evenredig was aan de langhoofden, zoodat
alleen aan hen het grooter aantal der langen niet kon worden
geweten. Bovendien blijkt, dat terwijl bij de stedelingen op
het 2 I e jaar de groei ongeveer heeft opgehouden, dit bij de
landbewoners lang niet het geval is. Voorts leveren ook die
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provinciën, die aan het algemeen verkeer deelnemen, meer
langgebouwden dan de achteraf gelegenen. Er moet dus een
verschil zijn tusschen den groei der land- en stadbewoners,
en dit verschil wordt waarschijnlijk teweeggebracht door de
betere voedingscondities, waarin de stadbewoners en vooral de
bewoners van een landstreek met gemakkelijk verkeer en
grooteren bloei van handel en nijverheid, verkeeren. In Baden
hebben althans onderzoekingen bewezen, dat de fabrieksarbeider in betere condities leeft dan de landbouwer. Berekent
men den snelleren groei in jaren, dan verkrijgt men tot resultaat, dat de stedelingen de landbewoners i jaar vooruit zijn.
Wordt bij het onderzoek de omvang van de borstholte bepaald en vergeleken, dan blijkt vooreerst, dat blonden, bruinen
of zwarten geen noemenswaard onderscheid opleveren, maar
bovendien, dat de landbewoners het in omvang winnen van
de stedelingen.
Intusschen, tot een juist begrip der verhoudingen zijn nog
meer vergelijkingen tusschen de stad- en landbewoners noodzakelijk, vooral ook wat hun beider ontwikkeling betreft.
Zooals bekend is, hangt de ontwikkeling der beharing van
het lichaam samen met de puberteit. Wordt nu de beharing
van het lichaam der dienstplichtigen uit de steden vergeleken
met die der landbewoners, dan blijkt weer, dat de stedelingen
de landbewoners in ontwikkeling ongeveer i 1,12, zelfs 2 jaar voor
zijn. Hetzelfde resultaat werd ongeveer verkregen voor de ontwikkeling van den baard, der okselharen en der schaamharen.
Men weet, dat jonge lieden op een bepaalden leeftijd als
teeken van intredende puberteit, wat men noemt den baard in
de keel krijgen. De stem wordt ongeveer een octaaf lager.
Dit verschijnsel geeft weer aanleiding tot vergelijking en tot
het opnieuw constateeren van het hoogst belangwekkende feit
der vroegere geslachtsrijpheid der stedelingen.
» Het vooruit zijn der stedelingen in algemeene ontwikkeling
is eenigszins grooter dan in lichaamsgrootte ; omdat de verandering der physiologische balans, door het stadsleven teweeg
gebracht, voor het kleinste deel slechts op versnelden groei,

voor een groot deel op de innerlijke ontwikkeling werkt.
Middellijk kan men daaruit besluiten tot een sterkere spanning

in het zenuwstelsel, en daarmede samenhangende grootere
geestelijke opgewektheid der stedelingen. Langzaam als in
zijn bewegingen, is de landman in het denken. Bij de stedelingen worden verstand en phantasie voortdurend geprikkeld,
het opnemen van nieuwe begrippen gaat snel, evenals de
beoordeeling daarvan en de bepaling van het tegenover hen
in te nemen standpunt. Op de gedachte volgt spoedig de
daad, terwijl de landman moeilijk tot overweging komt.
Daarom hangt de laatste aan zijn oude gebruiken, terwijl de
stedeling zich bij het oude verveelt, en onrustig naar het
nieuwe verlangt. Het actief in de physiologische balans werkt
op de hersenen als alcohol in kleine doses. Maar niet alleen
de geestelijke opgewektheid vermeerdert in de stad ; ook de
zinnelijke driften worden geprikkeld. Het gevoel van kracht
wekt lust tot sport, tot grootheid, tot strijd, genot, bevrediging der geslachtsdrift op vroegeren leeftijd, dan men normaal kan noemen, en geslachtelijke afdwalingen hebben plaats,
waarvoor de jonge boer, die dagelijks zijn disponibele krachten verbruikt, op dienzelfden leeftijd nog niets gevoelt. Zoo
opgewekt, maar ook zoo tot daden geneigd als de stadsjongen
in nuchteren toestand, is de boer eerst na een glas bier.
Daarom zijn de steden niet alleen de bloeiplaatsen voor
ondernemingen, kunst en wetenschap, maar tegelijkertijd voor
gemeenheid en prostitutie, tegenstellingen, die op dezelfde
oorzaken berusten."
Al deze verschillen tusschen stad en land zijn niet uitsluitend een gevolg van natuurkeus, maar zij worden beter verklaard door de inwerking der uitwendige omstandigheden.
De jonge boer bevindt zich in evenwicht ; hij verbruikt dagelijks de krachten, die de natuur hem schenkt. Voor groei en
geslachtelijke ontwikkeling blijft weinig stof over. De natuur
bezorgt eerst het noodige, dan het nuttige : zij gebruikt het
geringe actief voor groei der beenderen en spieren, en eerst
daarna begint de ontwikkeling der geslachtskenmerken. Daarom
wordt de boer pas op ouderen leeftijd manbaar ; hij bezit een
groot en sterk lichaam, met wijde borst en hij ondervindt
de hevige uitingen van de geslachtsdrift niet, voor hij werkelijk een jonge man is. Hiertegenover staat de stedeling als
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een opgeschoten van nauwe borstkas voorziene, geslachtsrijpe
knaap, wiens opgewekte geest een bron is van gevaren.. Niet
ieder individu kan weerstand bieden aan een dergelijke evenwichtsverstoring. Talrijke individuen worden in de steden
geestelijk en lichamelijk te gronde gericht, en slechts een
klein deel, dat een gunstigen aanleg heeft voor de bijzondere
leefwijze der stedelingen, kan zich daarin schikken.
Welk verband bestaat er nu tusschen de lichamelijke kenmerken en de geesteseigenschappen ? Zooals bleek, is ten opzichte
der lichamelijke kenmerken een voorkeur niet te miskennen.
De lichtgekleurde langhoofdigen werden meer naar de steden
getrokken, en in de steden bleken zij meer bestand in den
strijd om het bestaan. Men kan veilig aannemen, dat die
lichamelijke kenmerken zelve het voordeel niet geven, dat
hun bezitters genieten, maar dat die kenmerken in wederzijdsch verband moeten staan met geesteseigenschappen
van zóó groote beteekenis, dat zij de individuen de overwinning in den strijd om 't bestaan doen behalen. De geestesaanleg der licht gekleurde langhoofden en der meest nabij
staande kruisingsproducten moet komen van de Germanen,
die der donkere rondhoofden en de meest nabij staanden van
een volk, dat zich met de Germanen heeft vermengd.
De geesteseigenschappen der Germanen zijn door oude
schrijvers geschilderd. Zij stellen dit volk voor als vol wilden
moed en onbuigzame kracht, vol trouw, trots en zin voor
waarheid. Zij zijn monogaam, hun reinheid en kuische zin zijn
bekend. Zij zijn, als alle Ariërs, de geboren heerschers, de
sociaal bevoorrechten. Zij zijn de heeren, zij vullen hun tijd
met spel, jacht en strijd, terwijl zij den arbeid overlaten aan
slaven. Men zou geneigd zijn 't een en ander af te dingen
op deze lofrede door een Duitscher, indien niet een Franschman ongeveer tot dezelfde conclusie was gekomen.
G. de Laponge zegt (De l'inégalité parmi les hommes) : Bijna
alle groote mannen behoorden tot een blond, langhoofdig ras,
en ik zou niet verwonderd zijn, indien in den loop der tijden
bleek, dat het licht, dat andere rassen hebben ontstoken, door
hen ontleend is aan een blond, langhoofdig element. In onzen
tijd wordt de rang der volken bepaald door het aantal der
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blonde langhoofden in hun leidende klassen. De geest der
Germanen kenmerkt zich ook door een sterk bevattings- en
aanpassingsvermogen. Dit blijkt reeds uit ,. het feit, dat de
Germanen niet ondergingen door hun aanraking met de rotte
maatschappij der Romeinen, zooals dit met de tegenwoordige
natuurvolken over 't algemeen 't geval is, wanneer zij met
de Europeesche beschaving in aanraking komen. Dat de Germanen geen ruwe barbaren, maar een door eigen aanleg beschaafd volk waren, blijkt bij de beschouwing hunner kunstproducten, zooals zij in de oude graven worden gevonden.
Geheel anders is 't gesteld met de gaven van het donkere,
rondhoofdige volk. Dit volk schijnt niet als zoodanig met de
Romeinen in aanraking te zijn geweest, en dus is er uit den
Germaanschen tijd geen beschrijving daarvan te vinden. Toch
hebben zij ten tijde van Caesar en Tacitus ongetwijfeld reeds
in Gallië en Germanië gehuisd, daar er sedert dien tijd van
groote verhuizingen van dergelijke volken niets bekend is. In
den tijd der volksverhuizingen vernam men 't eerst van
een donker, .rondhoofdig volk : de Hunnen. Zij waren leelijk,
bloeddorstig, onbeschaafd, goede ruiters, de schrik voor het
Westen. Hun dikke hoofden, breede gezichten, platte neuzen,
donkere haren en korte ledematen verraden het Mongoolsche
bloed. -Intusschen kan, daar de Hunnen werden teruggeslagen
en zij zich niet vestigden, de tegenwoordige rondhoofdige
bevolking van Zuid-Duitschland niet tot hen worden teruggebracht. Bovendien wordt Zuid-Frankrijk ook voor een groot
deel door donkere rondhoofden bewoond, en zoover kwamen
de Hunnen niet.
Dergelijke eigenschappen als de Hunnen hadden de in
Europa indringende Aziatische rondhoofden, de Hongaren, de
Mongolen en de Turken ; voorts de Kalmukken, Samojeden
en Tartaren.
»In het eenvormige leven dezer Nomaden (Peez) waren
krijg en roof schering en inslag. Zij kenden geen regels. Te
voren den oorlog te verklaren en de plaats te bepalen voor
den strijd zooals de Germanen, beschouwden de Turaniërs als
'dwaasheid. Den plotselingen overval rekenden zij zich als eer
aan. De Kalmukken, Tartaren, Samojeden zijn nog barbaren
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en nomaden. De Hongaren, en vooral de echte afstammelingen der rondhoofdige Aziatische volken, drijven nog veeteelt en zijn bedreven in alle ruiterkunsten."
Om zich een idee te vormen van de beschaving, die een
rondhoofdig volk met vaste woonplaats kan verkrijgen, wende
men den blik naar Azië en aanschouwe de Chineesche kultuur.
Hier ziet men 't hoogste, waartoe zulk een volk 't heeft
kunnen brengen. Intensieve landbouw, hooge ontwikkeling
van ambachten, uitgebreide handel te land en ter zee, maar
geestelijke stilstand sedert eeuwen, afwezigheid van wetenschappelijk onderzoek, en in de plaats daarvan zinledige
vormen. Een leven zonder idealen, staatsmanschap zonder
doorzicht, sterk materialisme.
Bij vergelijking der langhoofdige Germanen met de rondhoofden blijken de eersten de dragers van een hooger geestelijk leven, zijn zij door de natuur aangewezen als heerschende
klasse, als geboren verdedigers van het vaderland en de
maatschappelijke orde. Zij zijn geboren aristocraten. » Zin
voor burgerambachten hebben zij weinig, terwijl juist daarentegen deze eigenschap bij de rondhoofden sterk ontwikkeld
is. Geschikt voor iedere landbouwkundige en technische bezigheid, evenals voor handel en geldzaken, zijn de laatsten
goede boeren, arbeiders en handelaren. daarbij meestal goede
onderdanen. De begaafden onder hen kunnen ook industrieele
ondernemingen organiseeren. Het zuiver wetenschappelijk
streven, waaraan de langhoofden zich met een zekere onstuimigheid wijden, laat hen koud ; het praktisch nut echter
van uitvindingen weten zij zeer goed te waardeeren en zij
brengen dikwijls de al te onbaatzuchtige langhoofden in
afhankelijkheid. Hun neiging is democratische gelijkheid, daar
zij zelf zich niet boven het gewone peil kunnen verheffen,
en tegen het groote, dat zij niet kennen, koesteren zij haat
en afkeer". Aldus de Duitscher.
Hooren wij nu den Franschen anthropoloog. »De langhoofd
heeft veel behoeften en hij is steeds bezig die te bevredigen.
Hij kan beter rijkdommen verkrijgen, dan ze bewaren ; hij
verdient ze en verliest ze weer. Avontuurlijk van temperament
waagt hij alles, en zijn stoutmoedigheid verzekert hem een
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onvergelijkelijk succes. Hij strijdt om te strijden, ofschoon niet
zonder gedachte aan voordeel. De intelligentie loopt sterk
uiteen ; bij den een is zij beperkt, bij den ander gaat zij tot
het geniale. Er is niets, wat hij niet zou denken, willen en
uitvoeren. Hij is logisch, als 't hem past, en hij helpt zich er
nooit uit met zinledige woorden. Vooruitgang is een behoefte
voor hem. Van religie is hij protestant, in de politiek verlangt
hij slechts, dat de staat zijn werkzaamheid acht, en hij is er
meer op uit, zichzelf op te heffen, dan anderen neer te drukken."
De rondhoofd is matig, arbeidzaam, spaarzaam. Ofschoon
niet van moed ontbloot, heeft hij geen krijgszuchtige neigingen. Hij bemint den landbouw en het land zijner voorvaderen.
Zelden geheel ongeschikt, bezit hij ook zelden werkelijk talent.
Zijn idealen gaan niet hoog, en hij werkt met ijver aan hun
verwezenlijking. Hij is zeer wantrouwend, maar gemakkelijk
met woorden te vangen. Hij is de man van 't zoogenaamd
gezond verstand. De vooruitgang schijnt hem onnoodig, hij
wantrouwt haar, en hij wil liever blijven ' als iedereen. Van
religie is hij katholiek, in de politiek wenscht hij slechts eene
zaak : staatshulp, en hij heeft slechts een streven, al 't uitstekende gelijk te maken, zonder dat hij behoefte heeft zich zelf
te verheffen. Binnen bepaalde grenzen kent hij zijne belangen
zeer goed ; ook die zijner familie en omgeving : de grenzen
van zijn vaderland zijn hem meestal te groot. Bij zijn afstammelingen van gemengd ras, is de zelfzucht versterkt door het
sterke individualisme van den langhoofd.
Over dit oordeel zegt Dr. G. Schultheiss, dat de Laponge
zijn karakteristiek van rondhoofd ontleent aan den Franschen
kleinburger, den épicier, en aan de Chineezen. Mij schijnt
het, zegt Ammon, dat de beschrijving op beiden past, en
daarmee haar algemeene geldigheid bewijst.
De reden voor den voortdurenden stroom van het land
naar de steden, moet gezocht worden in de sterke vermeerdering der landbevolking, die geen brood vindt in de ouderlijke landstreek. Deze reden werkt natuurlijk als oorzaak
gelijkelijk voor rond- en langhoofden. Intusschen werkt de
aandrift niet in gelijken zin, en terwijl menig langhoofd naar
de stad trekt om een heerenleven deelachtig te worden, meent

200

de rondhoofd aldaar door vlijt en spaarzaamheid een vermogen te verdienen. Evenwel, weinigen bereiken het gewenschte, en over 't algemeen blijken de langhoofden, zooals
reeds gezegd, 't best geschikt voor het stadsleven. De bovenbeschreven resultaten en de daaruit getrokken besluiten betreffen alleen de gewone dienstplichtigen, dus de jongelieden
uit den kleinen burgerstand en den werkmansstand.
Zooals bekend is, kunnen de beschaafde en beter onderwezen jongelieden als „Einj âhriger" hun tijd uitdienen. En
dezen waren onder de gemetenen niet begrepen.
Om tot een juist oordeel te komen, ook omtrent de hoogere
standen van het volk, werden onderzocht de hoofdvormen en
verdere eigenschappen der jongelieden, die de gymnasiën en
burgerscholen bezochten. Hiertoe werden de knapen der
lagere klassen afgezonderd van die der hoogere, en nu bleek
bij verdeeling der scholieren in stedelingen, halfstedelingen en
landbewoners, het bestaan eener „selectie" ten gunste der
langhoofden, zoodat hun getal het grootste was bij de eersten,
het kleinst bij de laatsten. Bovendien bleek, dat in de hoogere
klassen meer scholieren langhoofdig waren dan in de lagere,
zoodat naarmate de knapen in de school opklimmen, de rond-

hoofden meer en meer afvallen.
Menig rondhoofd, die gymnasium of burgerschool bezoekt,
omdat de eerzucht der ouders dit eischt, blijkt ongeschikt en
een krachtige selectie ten voordeele der langhoofden heeft
plaats. Men ziet hieruit, zegt de schrijver, hoe de invloed van
stand, van opvoeding en onderwijs wordt overschat. De
aangeboren aanleg is de elementaire factor, die den grootsten
invloed heeft ; „geen uitwendige omstandigheden zijn zoo
krachtig als de aandrift van het individu. Dat men in staat
zou zijn dit objectief met den maatpasser aan te toonen, had
de schrijver zelf nooit kunnen denken."
Allermerkwaardigst is het volgende : Zoowel in Freiburg
als Tauberbischofsheim bevindt zich een katholieke school
GKnabenconvict") en nu blijkt, dat de knapen, die het convict bezoeken, een keur vormen van rondhoofden, ja rondhoofdiger zijn dan de gemiddelde landbewoners. De kweekelingen dier scholen zijn bestemd geestelijken, staatsambtenaren
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en geleerden te worden ; hun bestemming is in het bijzonder
het verdedigen en propageeren van het clericalisme. Zij
komen hoofdzakelijk uit de landbevolking voort.
Nu zou het volgens den schrijver onbillijk zijn te meenen,
dat de leerlingen van het convict niet begaafd waren. Ongetwijfeld zijn er onder hen, die boven het middelmatige uitsteken. Bovendien bezitten zij een door het landleven en hun
afstamming van boeren gestaald lichaam, waardoor zij meer
ijver bij hun studie kunnen toonen dan menige verweekelijkte
stadsjongen. De vlijt der convict-leerlingen wordt erkend.
Het is echter minder de hoofdzaak in 't oog te doen vallen,
of er begaafdheid is, dan wel te wijzen op den bijzonderen
vorm der begaafdheid.
De Germanen hebben een ander gevoel voor religie dan
de Aziaten. Reeds sedert de oudste tijden waren zij in tegenspraak met het roomsch-katholicisme, in de middeneeuwen
waren zij ketters en later protestanten. De Aziatische rondhoofd is een geboren autoriteitsmensch : Attila's despotisme,
Dsjengis-Khan, de Turksche sultan, de Chineesche zoon des
hemels, de Russische czar en de paus vinden allen in den
rondhoofd een individu, dat door zijn aanleg is voorbeschikt,
hen gewillig te volgen.
Is er nu ten opzichte der kleur van haren en oogen
dezelfde keus, bij de scholieren als bij de dienstplichtigen?
Een dergelijke keus wel, maar niet dezelfde.
Terwijl n.l. te voren bleek, dat langhoofdigheid en lichte
complexie samengingen en de steden een keur van licht gepigmenteerde langhoofden bewerken, blijkt, dat naarmate men
in de klassen naar boven klimt, met de keus der langhoofden
gepaard gaat eene der donker-gepigmenteerden.
Het schijnt dus, dat de geesteseigenschappen voor studie
anders moeten zijn en dus ook een andere correlatie moeten
vertoonen, dan noodig is in het gewone maatschappelijke
leven der lagere standen.
Waren bij deze lichte pigmenteering en langhoofdigheid
eigenschappen, die correlatief met bepaalde geestelijke eigenschappen, hun een overwicht gaven op de donkere rondhoofden;
waar het studie geldt, is langhoofdigheid wel is waar in het voor14
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deel, maar zij moet gepaard gaan met donkere pigmenteering.
De studie eischt meerderen aanleg. De volhardende, stille
vlijt, zoo noodig bij het leeren, welke eigenschap den donkeren rondhoofd siert, moet zich paren aan de hoogere intelligentie, het bevattingsvermogen en de aandrift tot zelfstandig
onderzoek des langhoofds.
Bij het onderzoek der scholieren naar de lengte bleek, dat
die der gymnasiën, burgerscholen enz. den dienstplichtigen
van 'denzelfden oorsprong 3.2 jaar vooruit zijn, den »convict"scholieren i .3 jaar. Voor dit groote onderscheid moet een
oorzaak liggen in den zoo geheel anderen werkkring, waarschijnlijk in verband met het voedsel der hoogere standen,
waaruit de scholieren komen, in vergelijking met de mindere
standen. Hier ziet men duidelijk den invloed van het voortdurend stilzitten, waartoe de scholieren den geheelen. dag
gedwongen zijn, zoodat de rijkelijke kost niet verbruikt wordt
of niet in allen deele in arbeid wordt omgezet.
De baard en de lage stem als uitingen van de ingetreden
puberteit (geslachtsrijpheid) zullen ons weer op de hoogte
moeten stellen van de verhouding der scholieren tot de
andere categorieën. Het blijkt, dat de verbetering der physiologische balans zich anders uit bij de gymnasiasten dan bij de
dienstplichtigen. Bij deze laatsten waren de stedelingen in
groei i jaar den landbewoners vooruit, in geslachtelijke ontwikkeling I l f2 jaar. Bij de scholieren heeft juist het tegenovergestelde plaats en wel is de groei meer vooruit dan de
geslachtsrijpheid. Het actief der physiologische balans wordt
hoofdzakelijk gevoerd naar de hersenen, en geestelijke inspanning brengt sexueele opwekkingen tot zwijgen, zegt men;
zou hier de sleutel liggen voor het bovenbeschreven verschijnsel ? vraagt de schrijver.
Intusschen kan het begin der puberteit als volgt worden
vastgesteld : Dienstplichtigen der landsbevolking 16.5-1 7 j aar,
stedelingen I 5.3---- I 5.8 jaar, gymnasiasten I 35 I 3.9 jaar.
—

Bij de bestudeering van de werking der natuurkeus ten
opzichte der bevolking van het land vermeldt Ammon
een anthropologisch onderzoek van Dr. Gelpke, welks
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resultaten ik even hier mededeel : Er bestaat een verband
tusschen den gezondheidstoestand der kinderen en hun gezichtsvermogen en wel zijn gezonde kinderen doorgaans
normaal, minder gezonde doorgaans verziend, zieke bijziend
of zwak van gezicht. Er bestaat een verband tusschen de oogen
der kinderen en de gezondheid der ouders, en wel hebben
gezonde ouders doorgaans normaal of verziende kinderen,
terwijl zieke ouders meest bij- of zwakziende kinderen hebben.
Er is verband tusschen den ijver der kinderen en hun gezicht,
en wel zijn de vlijtige kinderen meest normaalziend, de middelmatige verziend, de luie bij- of zwakziend.
Oorzaken voor bijziendheid of praedisponeerende momenten waren ; a, erfelijke aanleg ; de ouders der bijziende kinderen zijn meermalen bijziend of ziekelijk ; b. de algemeene gezondheidstoestand der kinderen ; c. slechte houding bij 't
schrijven, veroorzaakt door slechte tafels en slecht licht.
In de volksschool zijn slechts 6o pCt. der kinderen volkomen gezond, in de meer uitgebreide scholen 63 pCt., in de
burgerscholen 69 pCt., waaruit blijkt, dat de kinderen uit de
hoogere sociale lagen gezonder zijn, overeenkomende met
hetgeen Quetelet vond, dat bij de armere klassen niet slechts
de vruchtbaarheid, maar ook de kindersterfte grooter is.
Gelpke onderzocht ook de kleur der oogen en hij vond in
overeenstemming met Ammon, dat in de hoogere volksscholen
meer zuiver blauwe, minder gemengde (groen of grijs) waren
dan in de lagere scholen ; de bruine zijn ongeveer gelijk
De blauwoogigen zijn dus de sociaal hooger staanden. Dat
de kruislingen 1 groene en grijze) het onderspit delven in den
strijd, is te verklaren uit de volgende hoofdoorzaken : i. De
van twee rassen afkomstige geestesgaven harmonieëren in de
kruislingen niet altijd in dezelfde mate als bij zuivere rasmenschen. 2. De vereeniging van contrasteerende geestesgaven heeft dikwijls ten gevolge, dat zij elkaar opheffen en
daardoor aanleiding geven tot het ontstaan van terugslag
)

(

i) De lezer vergeve mij deze uitdrukking ; als vertaling voor »mischling"
lijkt mij het woord kruisling niet ongepast. Basterd is te veel van beteekenis
veranderd om hier te worden gebezigd, waar 't geldt door één woord >een af.
stammeling van gemengd ras" aan te duiden.

zoo
(voorbeelden vindt men bij Darwin. Variation of animals
and plants under domestication).
De Laponge uit zich op belangwekkende wijze over dit verschijnsel. Hij zegt : » De straathond is tot nu toe het schoonste
product van kruising, en naar een dergelijk ideaal beweegt de
menschheid zich voort.
» Reeds zien wij in onze steden slechts individuen met lichte
oogen en donkere haren, omgekeerd lange gezichten met
ronde schedels, trekken, die eigenlijk bij een ander gelaat
passen, den neus te kort, den mond te breed, de kin te groot.
De armen zijn te kort voor de beenen en de beenen te lang
voor den romp, de baard vertoont een ander type dan het
• hoofdhaar ; de korten dragen lange hoofden ; de kleine hoofden der » mediterranéens" staan op ariërhalzen en rusten op
reuzenlichamen. De afwezigheid van overeenstemming strekt
zich natuurlijk ook uit tot de organen ieder op zich zelf; de neus
is lang aan de eene, kort aan de andere zijde, het septum
scheef, de twee oogen verschillend gekleurd, de oogbollen in
holten, waarin zij niet behooren, de beide helften van den
schedel onsymmetrisch, evenals de helften van het bekken.
Aan deze disharmonie ontsnappen de inwendige organen niet.
Maar wat zou 't er toe doen, zoo gaat hij voort, of de volken
der toekomst al neus en mond, oogen en voorhoofd in disharmonie hadden, indien er slechts geen erfelijkheid ware van
geesteseigenschappen. Maar de kruislingen hebben meestal
gebrek aan samenhang in den verstandsaanleg, die een gevolg is van de disharmonie der hersenen, van de tegenstrijdigheid der instinkten en van de volkomen afwezigheid van
verband der gaven. Door de disharmonie der organen is de
aanpassing aan verschillende omstandigheden moeilijk en de
ontvankelijkheid voor ziekten grooter, een onderwerp, waarover de medische wetenschap eens advies zal halen bij de
anthropologie, en zoo zal ook de psycholoog en de strafrechter met dezen factor van beteekenis dienen rekening te
houden. Heen- en weergeslingerd door tegenstrijdige gaven,
dan als Ariër, dan als rondhoofd denkend, door een spel
van het toeval onderworpen aan een voortdurend wisselen
van karakter, wil enz., derhalve afhankelijk van velerlei tegen-
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strijdige krachten, ziedaar het beeld, dat wij krijgen van den
kruisling in stad en land. Men kan onmogelijk eenheid van
het orgaan, van denken en willen verwachten, waar de cellen
een verschillenden oorsprong hebben en afhankelijk zijn van
een verschillenden erfelijken aanleg.
Een van de meest onmiddellijke oorzaken dezer geestelijke
disharmonie, door kruising ontstaan, is het geheele of gedeeltelijke gemis van verwantschapsgevoel tegenover familie, volk
of ras. Dit gemis onderdrukt bij den kruisling het bewustzijn
van den band, welke hem verbindt aan voorouders en nazaten.
Hij bezit slechts een vage menschenliefde, gepaard aan een
sterke en onverbiddelijke eigenliefde. De verwantschap, voor
de biologen zulk een groote kracht, is voor de ziel van den
kruisling slechts schijn. Hij kan niet één ras liefhebben, hij
zou er twee, drie moeten liefhebben en verdedigen. Alle
krachten heffen elkaar op, alleen de zelfzucht blijft."
Kruislingen van negers en blanken of Indianen en blanken
vindt men veel in Amerika; zij leveren er een groot
contingent aan de bevolking der tuchthuizen. Hoewel nu
Germaansche langhoofden niet z66 ver verwijderd zijn van
de rondhoofden, als andere rassen, kan echter hier ook de
invloed der kruising niet geheel uitblijven ; vooral indien de
gaven der ouders zeer verschillend zijn of elkaar opheffen.
Darwin (Variation of animals and plants, II blz. 21) zegt:
»Dat er vele zachtaardige mulatten hebben bestaan, zal
niemand willen tegenspreken ; en 't zou moeilijk zijn een
vriendelijker en goedaardiger volk te vinden dan de bewoners
van het eiland Chiloë, afstammelingen van Spanjaarden en
Indianen. Intusschen trof het mij, reeds jaren geleden, voor
ik over dit onderwerp nadacht, hoe in Zuid-Amerika de
menschen van zeer gekruiste afstamming van negers, Indianen
en Spanjaarden zelden een goede uitdrukking van gelaat
hadden." Livingstone -- en een minder wraakbare autoriteit
kan moeilijk genoemd worden na melding gemaakt te
hebben van een kruisling aan de Zambesi, door de Portugeezen beschreven als een monster van onmenschelijkheid,
zegt : » Het is onverklaarbaar, waarom kruislingen, als hij,
zooveel wreeder zijn dan de Portugeezen, maar het is on-
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twijfelbaar. Een inwoner zeide tot hem : »God schiep den
blanke en God schiep den neger, maar den kruisling schiep
de duivel." Uit deze feiten mag men misschien afleiden, dat
de lage trap, waarop zoo vele kruislingen staan, gedeeltelijk
een gevolg is van terugslag tot een wilden toestand, door
kruising teweeggebracht, ofschoon hoofdzakelijk van de slechte
moreele omstandigheden, waaronder zij leven." 1 )
Na deze uitweiding gaat Ammon over tot het onderzoek
der geleerden en vrienden der wetenschap. Zijn eerste conclusie luidt: Geleerden, die het tot een aanzienlijke hoogte
hebben gebracht, zijn zeer langhoofdig en hun hoofden bezitten groote afmeting. Ook Galton vond, dat bij 2134
geëxamineerde studenten de 487 met het beste examen toegelatenen over 't algemeen grootere hoofden hadden dan de
913 met tamelijk goede examens.
De afgewezenen hadden de kleinste hoofden. De aristocraten van het verstand behooren dus tot de langhoofden..
Laponge vond de hoofden der edellieden van de 15 de tot
de 18de eeuw, die in het departement Herault woonden, ook
langer dan die der tegenwoordige boerenbevolking. V. Hölder
zegt: » Ieder kan zich gemakkelijk overtuigen, dat over 't algemeen de korthoofden onder de lagere volksklassen voorkomen. De bezittende, hooger staande klassen, zoo ook de
oude adel, zijn veel meer aan het oude Germaansche type
verwant. Ook bij het onderzoek van Plebejer- en Patricierschedels uit Montpellier bleek, dat de laatsten in het geheel
geen korthoofden vertoonden, de eersten daarentegen een vrij
aanzienlijk percentage,
A. Bebel zegt: » In onze industrie-provincies vertoonen arbeiders en ondernemers reeds uitwendig een dergelijke tegenstelling, alsof zij tot verschillende rassen behoorden. Ofschoon
wij aan deze tegenstelling gewend waren, viel 't ons toch op,
bij een kiesvergadering, die gehouden werd in een industriestad. De vergadering, waarin door een liberaal professor een
i) Wij moeten echter niet vergeten, dat op het laatste oordeel van Darwin
wel iets valt af te dingen. Hoewel hij reeds veel minder aan uitwendige omstandigheden toeschreef dan vorige onderzoekers, schatte hij haar invloed toch veel
te
hoog.
REF.
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stelling werd ingeleid, was zoodanig ingericht, dat beide partijen sterk vertegenwoordigd waren, en in het lokaal van
elkander gescheiden zaten. Het voorste van de zaal werd
ingenomen door de tegenstanders, bijna zonder uitzondering
sterke, krachtige meermalen groote gestalten, van zeer gezond
uitzicht ; in het andere deel der zaal stonden de kleinburgers,
voor 9 / 10 wevers, meest kleine, dunne smalborstige, bleekwangige gestalten, op wier gelaat kommer en nood was te lezen.
Men plaatse eens een generatie lang beiden onder gunstige
levensomstandigheden en de tegenstelling zal verdwijnen, en
is zeker verdelgd in de nakomelingen !"
Terecht merkt Ammon op, dat Bebel het geheele onderscheid meent te kunnen terugbrengen tot de verschillende
levensomstandigheden, waarbij hij echter geheel heeft vergeten -- hoewel hij zich uitgeeft voor een kenner van het Darwinisme welk een groote rol de natuurkeus speelt ook
ten opzichte der geestesgaven. Onbewust heeft Bebel het
ware aangewezen, waar hij zegt : »als behoorden zij tot verschillende menschenrassen." De krachtige gestalten der heerschende klassen wekken reeds, omdat zij met den naam » groot"
worden bestempeld, het vermoeden van langhoofdigheid door
het wederzijdsch verband, dat tusschen deze eigenschappen
bestaat, de dunne, kleine wevers doen rondhoofdigheid vermoeden. Bovendien zijn de laatsten door hun stand aan de
nadeelen van sterke kruising onderworpen. Men kan niettegenstaande Bebel's uitspraak met grond betwijfelen, of betere
levensomstandigheden de tegenstelling, daar het raskenmerken geldt, zouden opheffen. De oorzaak der verschillen ligt
veel dieper, en Bebel ziet het gevolg aan voor oorzaak. De
gunstiger levensvoorwaarden van de eene klasse zijn door
haar gaven verkregen.
Het Badensche garde-grenadiers regiment bestaat uit rekruten uit geheel Baden ; zij moeten minstens 1,70 M. lang zijn.
De eerste compagnie bestaat uit de langsten, en bij hen vindt
men ook de meeste langhoofden, veel blauwe oogen en zeer
weinig gemengde (groene of grijze), zoodat de grenadiers een
»selectie" vormen van bijna raszuivere menschen.
De geestesaanleg der oude Germanen treedt ook bij
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hen op den voorgrond : trouw, dapperheid, opoffering. De
dapperheid en doodsverachting der grenadiers in de verschillende veldtochten van I 870/7 1 is bekend ! Kan men bij
de grenadiers spreken van een kunstkeus, een zuivere natuurkeus zoekt de Turners uit. In 't oogvallend is onder hen
het hooge percentage der langhoofden, maar vooral diergenen
met lichte complexie, blonde haren, blauwe oogen, witte huid.
Het onderzoek der gevangenen leidde niet tot een in 't oog
loopend resultaat : de schrijver meent echter te kunnen vaststellen : i o. dat er geen misdadigerstype was te vinden;
20. dat zij over 't algemeen bestonden uit meer of minder
gemengd bloed. Dit bleek daaruit, dat de gevangenen eer
klein dan groot waren, tamelijk rondhoofdig zooals de landelijke bevolking en bovendien weinigen tot het lichte type
behoorden.
Er heeft, zooals gebleken is, een voortdurende stroom der
bevolking plaats naar die steden, alwaar ten gevolge der betere
voeding zoowel de groei als de ontwikkeling der jonge lieden
spoediger in zijn werk gaat. De werking van den geest en de
natuurlijke aandriften worden tegelijkertijd meer opgewekt en
de geest wordt geoefend. De naar de stad getrokkenen
worden aan de natuurkeus onderworpen en de helgepigmenteerde langhoofden geven hierbij blijk van grooter weerstandsvermogen, vooral tegen al de verlokkingen die het stadsleven
aanbiedt. Door de huwelijken, waarbij van een natuurkeus
weinig sprake is (Galton), heeft een vermenging plaats, die
weer wordt gevolgd door een zeer ongelijksoortige nakomelingscha* p, waaronder zich individuen bevinden met nuttige
en schadelijke gaven, met alle mogelijke overgangen. Uit
het oogenonderzoek van Dr. Geipke bleek, dat vooral onder
de lagere klassen veel kruislingen voorkomen en - onder deze
is juist terugslag zeer dikwijls aanwezig.
De werkeloozen zijn niet het reserve-leger der industrie.
Naar anthropologische opvatting bevinden zich onder de
werkeloozen al diegenen, wier aanleg hen ongeschikt maakt
voor 'den eenvoudigsten arbeid, of hen dringt tot een vagebondeerend leven, of eindelijk hen in de armen drijft van de
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misdaad. Zij zijn degenen, die aangewezen zijn om onder te
gaan in den strijd om het bestaan. Het is wenschelijk, dat
deze opvatting, die zoo dikwijls wordt over 't hoofd gezien,
op den voorgrond treedt. »Men beschouwt gaarne de menschen
als gelijken en vat het als een toeval op, dat de eene mensch
tot dezen, een ander tot genen stand behoort. Een toeval
is het, maar het toeval betreft de begaafdheid. Naast de
bruikbare arbeiders, die door crisis enz. tijdelijk zonder werk
zijn, kan men de aangeboren onverbeterlijke landloopers en
dieven, ontstaan door gebrek aan gunstigen aanleg, niet
miskennen."
De samenstelling der onderste standen, is gelijk boven
gezegd is, een in hare elementen zeer uiteenloopende. Tal
van trappen van de intellectueel en zedelijk hoogstaande
individuen, die reeds op 't punt staan in een hoogeren stand
over te gaan, tot die, welke door gebrek aan verstand en
zedelijk weerstandsvermogen, of door vermenging van elkaar
tegenwerkende gaven, of door terugslag bestemd zijn om
onder te gaan. Deze laatsten zijn echter niet allen dom of
achterlijk, maar zij missen enkele noodige gaven.
Noodig in den strijd om 't bestaan is een combinatie van
verscheidene begaafdheden. De slechtste individuen worden
door de rechtspleging en door den nood buiten staat gesteld
nakomelingen te krijgen.
Het verdwijnen dier exemplaren is een noodzakelijkheid
om het gemiddelde der menschen niet te doen dalen.
Het is hiermede omgekeerd gesteld als met de hygiëne,
die door kunstmatig in 't leven houden van zwakkelingen het gemiddelde van den gezondheidstoestand doet dalen.
Schallmafer drukt dit als volgt uit : »De denkbaar grootste
vorderingen, die de geneeskunde der toekomst ooit maken
kan, zal wel de zieken, maar nooit het menschelijk geslacht ten goede komen," en Laponge : »Wij verhinderen
de werkzaamheid der natuurkeus, daar wij alle hulpmiddelen
van wetenschap en geld aanwenden om gebrekkige individuen
te behouden en te doen voortplanten, en dan zijn wij nog
verbaasd, dat het aantal zwakken vermeerdert, en het getal
krankzinnigen en misdadigers toeneemt."

2I0

Hoe scherper de natuurkeus, des te hooger stijgt het gemiddelde van den mensch; de nood van den ijstijd heeft bijna
alle Europeesche volken doen ondergaan, op eenige stammen
na, die het wonderbare volk der Ariërs (waartoe de Germanen
behooren) werden. De middenstand vormt een keur van diegenen, die eenige
begaafdheden bezitten voor uitgebreid handwerk, koopmanschap en subalterne ambtenaarsbetrekkingen. Lichamelijk behooren zij tot de kruislingen. Blijken zij geschikt en sluiten
zij een gunstig huwelijk, dan kunnen hun nakomelingen nog
verder stijgen ; in het tegenovergestelde geval dalen zij en
gaan zij ten gronde.
Darwin (Descent of man) zegt: » In alle geciviliseerde landen
verzamelt de mensch rijkdom en laat dien zijne kinderen na.
Dit is echter geen nadeel. Het aanwezig zijn van een aantal
goed opgevoede en wel onderwezen menschen, die niet voor
hun dagelijksch brood behoeven te arbeiden, is van zoovëel
beteekenis, dat het niet overschat kan worden ; want de intellectueele arbeid wordt door hen verricht en daarvan hangt
de materieele vooruitgang in alle vormen af, de andere voordeelen nog daargelaten. Wordt de welstand vergroot, dan
verandert hij ongetwijfeld de bezitters in onnutte hommels,
maar hun getal is niet groot, en een soort van eliminatieproces doet ze verdwijnen. Dagelijks toch merken wij op, hoe
rijke lieden krankzinnig of verkwistend worden."
Hiermee, zoo gaat Ammon voort, wordt in geenen deele
het kapitalisme verdedigd. Het gunstig verloop der natuurkeus hangt daarvan af, of het voor een ijverig en handig
man mogelijk is vooruit te komen. Een systeem, dat geschikte
menschen ten gunste van een heerschenden geldzak in onwaardige positie hield, zou tegen de natuur strijden, en moet als
gevaarlijk worden tegengegaan. Nog meer is het stelsel der
sociaal-democratie te veroordeelen, dat er op berekend is,
den strijd der individuen te vermijden, de dommen en luien
gelijk te stellen met de verstandigen en ijverigen. De afzondering der standen is niet doel, maar het is een gevolg der
natuurkeus ; zij beoogt het tegengaan der Panmixie en het
in stand houden van het familieleven. Het eerste geschiedt,
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doordat de huwelijken meestal in den stand plaats vinden;
het tweede door een keus bij het huwelijk, die eenigszins
door materieele omstandigheden wordt bepaald !
Idealistische dweperij, zoo meent de schrijver, verwerpt
het in aanmerking nemen van materieele omstandigheden
bij het sluiten van een huwelijk ; alleen de liefde moet
spreken 1 Dit is mooi gezegd, maar het is in werkelijkheid
verkeerd en in 't geheel niet idealistisch. Want de liefde
is een gevolg van geslachtsdrift, dus een der lagere aandriften ; de zorg voor de nakomelingen echter dankt haar
bestaan aan de veel hooger staande familieaandrift. De beheersching van de eerste voor de laatste is ongetwijfeld noodzakelijk voor den mensch, terwijl het omgekeerde hem onder
menig dier zou plaatsen, o. a. onder die soorten, die monogaam leven en bij welke de vader aan de opvoeding der jongen
meewerkt. Niemand, zoo spreekt Darwin, die verstandig handelt, kan verwachten een ras te veredelen of zuiver te behouden, zonder zijn dieren af te zonderen.
Intusschen worden door de standen ongunstige combinaties
niet uitgesloten, maar zij komen minder voor. De ongeschikten worden verwijderd, 't zij door gebrek aan goeden uitslag,
't zij door het gerecht. De natuur bedient zich van de standen, om de geschikten van de ongeschikten af te zonderen.
De stand der gestudeerden, waaronder men moet rekenen de
geleerden en hoogere ambtenaren, zij, die dus bijzondere eerstands- en karakteraanleg moeten bezitten, zijn in 't oogloopend
langhoofdig, in zulk een graad, dat zij de langhoofdigste
groep vormen. Zij zijn echter eenigszins donker gekleurd en
bezitten dus enkele eigenschappen van het donkere type. De
hooge begaafdheid moet ongetwijfeld van de Germanen afkomstig zijn. »Met dezelfde zelfverloochenende opoffering,
waarmee een Germaan zich in de vijandelijke slagorde stortte,
onderneemt zijn nakomeling als geleerde de gevaarlijkste
wetenschappelijke onderzoekingen. Hij voelt zich als pionnier
der wetenschap, evenals een voorvechter in den slag. Zijn
dikwijls karige bezoldiging stemt hem niet bitter, want hij
voelt zijn belooning in zichzelf, in de bevrediging van zijn
aangeboren neiging tot onderzoek, en hij vergelijkt zich niet
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met den rondhoofd, die zijn bezigheid in het industrieele
veel meer tot zijn voordeel aanwendt; want de ziel van den
arischen langhoofd is niet toegankelijk voor nijd of afgunst.
Het is de rol van den kruisling uit de onderste standen, gal
te spuwen, niet van den zuiveren of bijna zuiveren afstammeling der Ariërs 1"
Bij de hoofdambtenaren is de begaafdheid om te heerschen
van meer beteekenis, en merkwaardig is het, dat de hoogere beambten meer langhoofdig, de lagere meer rondhoofdig zijn.
Waar blijven, bij dergelijke feiten, de vermeende gelijkheidsen gelijkwaardigheids-theorieën van den mensch?
De meeste individuen van de lagere standen zijn naar de
steden getrokkenen, die van den middenstand, halfstedelingen,
die van den gestudeerden stand stedelingen. Bovendien blijkt,
dat de stedelingen slechts 1 /s --- j /7 der geheele bevolking
uitmaken.
Georg Hansen toonde aan, dat de bevolking der groote
steden ongeveer voor de helft bestaat uit in de stad geborenen, voor de andere helft uit naar de stad getrokkenen, en
hij besluit daaruit, dat een stadsbevolking gedurende twee

menschenleeftijden geheel wordt vernieuwd. Enkelen blijven
er echter wel over. In de tweede stadsgeneratie zijn er nog
4.2 pCt. stedelingen, in de volgende iets minder dan i pCt.
Deze overblijvenden hebben zich aan het stadsleven aangepast met opoffering van 99 pCt.
Welke oorzaken bewerken het uitsterven der andere generaties der stadsbevolking?
In de eerste plaats de eenzijdig geestelijke ontwikkeling,
met alles wat daarmede gepaard gaat en de voor de lichamelijke ontwikkeling schadelijke omstandigheden. Deze oorzaken werken het sterkst bij de hoogere klassen, minder sterk
bij den middenstand. Het geringe getal kinderen der hoogere
standen wordt door Decandolle toegeschreven aan het verlies
der vruchtbaarheid door de vermoeiende inspanning der hersenen ; door Galton aan de huwelijken op lateren leeftijd, daar
leden van deze standen slechts trouwen, indien zij voldoende
kans zien, hun kinderen groot te brengen ; door Laponge
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aan den vrijwilligen dwang, waaraan de hoogere standen zich
onderwerpen. Waarschijnlijk werkt ook mede de erfelijke
eigenschap der geringe vruchtbaarheid, een eigenschap, die
meer voorkomt door het huwen met erfdochters, die meestal
slechts weinig broers of zusters hebben, omdat zij reeds afstammen van weinig vruchtbare ouders.
De Germaansche adel is waarschijnlijk ontstaan door een
keus dergenen, die uitmuntten door inzicht en dapperheid.
Vele hunner nakomelingen gingen ten gronde door de voortdurende oorlogen en door hun overgang tot de geestelijkheid.
Een nieuwe adel ontstond, die ook weer verdween. De ondergang der oude adellijke families is eveneens een oorzaak
voor de vermindering der langhoofden. Slechts dan kunnen
de tegenwoordige adellijke families zich voor ondergang bewaren, indien zij op hun landgoed wonen, aan landbouw en
jacht doen, hun kinderen harden en daarvoor gouverneurs
kiezen, en hen zoolang mogelijk voor de nadeelen van het
schoolleven behoeden.
Trekt de adel naar de steden, wordt hij hof- of beambtenadel, dan deelt hij het lot der gestudeerden, zijn geslacht
sterft uit.
Het spreekt, in aansluiting aan het bovenvermelde, van
zelf, dat de boerenstand langzamerhand rondhoofdiger wordt.
Welke toestand zal ontstaan, indien eens de langhoofden zijn

verbruikt, is niet te bepalen.
Wij zijn aan 't einde.
Ik hoop, dat menigeen de lust voelt opkomen het onderzoek
zelf te lezen.
Het treft ons, zoowel door de keus als de hoeveelheid der
verzamelde feiten, op welke beschouwingen worden gebouwd,
die alleszins onze belangstelling waard zijn.
Wel is waar rusten enkele der verklaringen van den schrijver nog niet op voldoende grondslagen, en zullen andere
menigeen het hoofd doen schudden. Vele er van verdienen
meer dan dat, omdat zij hun grond vinden in gemakkelijk
waarneembare en te controleeren feiten, iets, dat lang niet
altijd kan gezegd worden van de verklaringen en bespiege-
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lingen die als paedagogie, sociologie, psychologie enz. in de
wereld worden gezonden.
Het onderzoek leert ons velerlei. Het wijst ons aan, in
welke richting nog veel dient gedaan, hoe vruchtbaar de
ingeslagen weg belooft te zijn voor het bepalen der drij fveeren van de handelingen der maatschappij, en vooral toont 't,
dat hij, die met ernst gebruik maakt van hetgeen door exacte
methoden, met maatstok, weegschaal en uurwerk is gevonden,
of zich steunt op feiten, die in hoofdzaak juist zijn waargenomen, kans heeft bij zijn onderzoek resultaten te verkrijgen,
wier beteekenis van eenigszins langen duur is.
Kennis van den mensch kan alleen verkregen worden door
studie van, niet door praten over den mensch!

Deventer, October i 894.

TWEE DICHTERS
DOOR

ALBERT VERWEY.

i. STEFAN GEORGE.

Toen, onlangs, Stephane Mallarmé gevraagd werd naar zijn
meening omtrent het al of niet wenschelijke van voortgezette
geestelijke betrekkingen tusschen Duitschland en Frankrijk,
verwees hij om aantetoonen hoe de wenschelijkheid van die
betrekkingen niet meer een vraag, maar hun bestaan een met
handgeklap te groeten feit was, aan duitsche zijde alleen
naar de Blàtter fair die Kunst, waarin, zei hij, Baudelaire is
vertaald.
De beminnelijke hoogheid van dit antwoord is te schooner,
omdat het antwoord zelf een volkomen kennis en een heldere
waarheid is, maar die van al de menschen die de vraag
hebben beantwoord, niemand wist, en die nu door dezen
dichter, als door een ingewijde een goddelijk orakel, op de
markt gesproken is. Hoog is het antwoord, omdat het niet
schijnt optemerken die geheele teelt van vruchtbaar tierende,
over en weer den Rijn wapperende, theater-bewonderdheid,
die het toch met haar gezwatel het oor moeielijk genoeg
maakt. Beminnelijk, omdat het die smading van het mindere
alleen door toejuiching• van het meerdere uiting geeft. En
waar en van volkomen kennis is het, omdat voor elken
smaak-vollen kenner van duitsche gedichten duidelijk, ja
blijkbaar is, dat het eenige verschijnsel in Duitschland, op dit
oogenblik, van hoogste, want dichterlijke, beteekenis in de
geestelijke betrekkingen, is de Blcztter fur die Kunst, en de
verzen van hun stichter, ook vertaler van Baudelaire, Stefan
George.
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Het is natuurlijk dat -- en niet enkel door Mallarmé en
in dit verband door Franschen in dien duitschen dichter
hoofdzakelijk de vertaler van Baudelaire wordt gezien. Carl
August Klein, die in korte, als gestempelde volzinnen, de
bedoelingen van George tot doorzichtig proza verhelderd
heeft, vond zelfs noodig zijn dichter voor den roep te vrijwaren een afstammeling van dien franschman en dan ook van
Verlaine, en van Mallarmé te zijn.
x Wer die werke und den entwickelungsgang unseres dichters genau besieht
dem wird seine ursprünglichkeit klar werden, das grundverschiedene seines verfahrens von dem der Franzosen (insonderheit Baudelaires) bekundet sich am
ehsten durch das fehlen aller reflexion aller rhetorik, im gegensatz zu den jungsten die die formen auflösen sind die seinigen streng regelmssig, und er lí^.sst
nie die verstiindlichkeit und die zusammenfassende beschri ,nkung vermissen.
» Wenn der Deutsche sich zu den verfassern des jungen Belgien, Frankreich
und England hingezogen ftihlt, so hat es seinen grund darín dass es ihm wie
Ihnen aufgegangen ist worin das wesen der modernen Dichtung liegt : das wort
aus seinem gemeinen alltiiglichen kreis zu reissen und in eine leuchtende sfíi,re zu
erheben, jeder versucht das nach dem bau und den gesetsen seiner sprache."

Zoo is het ook. En toch, zooals het meer gebeurt, hebben, door een zuiver instinkt te volgen, de onwetende Franschen, met hem tot de school van Baudelaire te rekenen,
George beter gerangschikt, dan in een weldoordacht oordeel
zijn hem van nabij kennende vriend.
Dicht-bij ziet men beter iemands bedoelingen, op een
afstand ziet men beter zijn natuur. Zijn bedoelingen --- bereikte bedoelingen zeg ik eens voor al -- en zijn kunstenaarswaarde wordt er te grooter door, zijn met uitsluiting van
alle andere die van den kunstenaar. Mijn wezen uitdrukken,
zou hij antwoorden als ze hem gevraagd werden, mijn wezen
uitdrukken door beeld-barende muziek. »Die wunderbaren
tarten wie vollen klange der südlichen sprachen in der eignen
wiederzugeben," zegt Klein dat hij in 't muzikale wil. En de
eerste die na de groote duitschers »aus seinen gedanken
eine welt für sich gebaut" noemt hij hem.
Zeer zeker is dit zoo. Sints Heine is geen duitsch vers geschreven, dat in zuiveren zang zijn lied van den keizer Algabal
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te boven gaat ; zie liet hier, dit, dat men langzaam leest,
omdat het zwaar is van zoete geluiden en doorluchtig van
rimpellooze deining:
Da auf dem seidenen lager
Neidisch der schlummer mich mied
So bringt keine wundersager
So will ich kein lullendes lied
Der mii,dchen attischer lande
Was mir vor monden gefiel.
Nun schlingt mich in eure bande
Flötenspieler vom Nil
Ich lag in thergezelten
Ich ass von himmlischem brod
Ihr sanget die flucht aus den welten
Ihr sanget vom glorreichen tod
Bevor die brennenden lider
Endlicher schlummer befiel.
Entrückt und tötet mich wieder
Flötenspieler vom Nil.

En zoo is er ook geen ander, na Platen, dat haalt in beeldend
vermogen bij dit van kleur en karakter krachtig en streng
omraamd schilderij:
Wenn um der zinnen kupferglühe hauben
Um alle giebel erst die sonne wallt
Und ktihlung noch in höfen von basalt
Dann warten auf den Kaiser seine tauben
Er trigt ein kleid ans blauer Serer-seide
Mit sardern und saffiren i bersat
In siberhulsen s iumend aufgeni^.ht
Doch an den armen hat er kein geschmeide
Er hichelte. sein weisser finger schenkte
Die hirsekörner aus dem goldnen trog
Als leis eín Lyder aus den s ,ulen bog
Und an des herren fuss die stirne senkte
Die tauben flattern angstig nach dem dache
— Ich sterbe gern weil mein gebieter schrak -Ein breiter dolch ihm schon im busen stak
Mit grunem flure spielt die rothe lache
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Der Kaiser wich mit höhnender geberde
Worauf er doch am selben tag befahl
Dass in den abendlichen weinpokal
Des knechtes name eingegraben werde.

De innerlijke degelijkheid van dezen dichter blijkt bovendien uit het klassische van zijn zin-bouw, zijn streven naar
kortheid, zijn vermijden van onreine rijmen ; en een bizondere
nauwgezetheid in het technische uit het spaarzaam gebruik
van leesteekens, die, meent hij, berekend om den verstandelijken gedachtengang te steunen, werkelijk storend voor den
muziekgang zijn.
Maar niet aan den dichter George, die eenvoudig een goed
dichter is, blijkt de verwantschap met Baudelaire ; maar aan
de Persoonlijkheid. De Persoonlijkheid, de belichaamde natuur
die de stof is van den kunstenaar, en van wie alleen het
afhangt als welk een gestalte hij de verbeelding van zijn
lezers zal aandoen, die is het die wij zien en verstaan moeten
om te weten waar zijn afstamming leit. En de titels van zijn
boeken zijn al een aanduiding. Pilgerfahrten -- een Pelgrim
bedoelt hij die verlangend en lijdend eenzaam door het
leven gaat. Algabal, de byzantijnsche imperator, die in
barokke pracht en pijnlijke zinnenlust de bitter-zoete vruchten
proeft en uitspuwt van een vergiftigde ziel. Wij herkennen
de gestalte wel. Ze is die van hen, voor wie de aanraking
met het krachtige leven van natuur en menschheid geen genot
meer is ; van hen die de gezonde opwelling van leven naar
leven, de uitstorting en saamkoppeling van de lichamen en
zielen waar dit heelal van leeft, vreezen omdat die hun te
machtig is ; en wien alleen vreemde prikkeling en bizarre
nuance een tijdelijke voldoening zijn : ze is die van Baudelaire, den Dekadent.
Niemand gelooft dat ik om de zwakheid die haar verklaart
het hooghartige niet voel van deze vereenzaming. Als Algabal een kranke keizer is, men moet een keizer zijn om zoo
de droomen van zijn krankheid te verbeelden, te verwerklijken. En als het een gebod is van bizarre pompeusheid,
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dat tot het vervaardigen van een gesp, daar de Pilgerfahrten
meê sluiten, het is een koninklijke pelgrimsgril die zoo weet
te verordenen hoe dat kleine voorwerp zal zijn:
Ich wollte sie aus kuhlem eisen
Und wie ein glatter fester streif
Doch war im schacht auf allen gleisen
So kein metall zum gusse reif.
Nun aber soli sie also sein :
Wie eine grosse fremde dolde
Geformt aus feuerrotem golde
Und reichem blitzendem gestein.

Ik wou bij dit weinige van al dat er van dezen dichter te
zeggen valt, alleen : ten eerste hem den grootsten lof geven
dien een kunstenaar verlangen kan ; ten tweede het beklagelijke uiten dat nu ook in Duitschland de poëzie bij de dekadenten blijkt te zijn.
2.

EMILE VERHAEREN.

De burgerij die na dertig ontsnapt aan de achterwaarts
trekkende goevernementen, in acht-en-veertig haar oppermacht
bestendigde, was dezelfde die na de eerste verbroederingsfeesten van de revolutie, schuw geworden, en toen afgeschrikt
door het zelf schichtige terrorisme, daarna platgeslagen door
Napoleon, eerst weer opluikte onder den matiger dwang van
de Restauratie ; dien ze afschudde, maar niet zonder het vaste
voornemen zelf oppermachtig te blijven boven het proletariaat.
En zooals in het staatkundige, vrijheid voor zichzelf met
allerlei feudalen regeerings-vorm, zooals in hun handelszaken
de onbelemmerdheid van het kapitaal met velerlei geërfden
árbeids-dwang, zooals in het godsdienstige, schoon het pogen
wanhopig was, moderne natuuraanschouwing met middeleeuwschen geloofsrest, z66 in de dichtkunst en letteren hebben zij
vereenigd burgerlijke vrijzinnigheid en verbeelding van negentiende-eeuwsche nooden, met uit allerlei eerwaardige eeuwen
saamgetasten romantischen schijn. Of het altijd zoo is —
zeker is dat de natuurlijke vrijheids-drang die door alle eeuwen
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gaat, zooals ze zich enkel door éen groep van de door haar
aangedane menschheid kon belichamen, zoo ook in kunst
noch andere voortbrenging anders dan onvolledig en in saamhuwing met traditie zich kon doen verstaan.
Tusschen zestig en zeventig heeft die burgerij het toppunt
van haar groei bereikt. En begrijpelijk is het dat van dien
tijd, nu met haar leven de inhoud verminderde van de kunst
die haar geestelijke verschijning was ; nu aan den anderen
kant nog geen andere klasse, het proletariaat dan, tot een
gedegen bestaan gestegen was dat naar haat wezen een
inhoud kon leveren, dat nu juist weer, met de Parnassiens
in Frankrijk, een kunst ontstond, die het verband met zulk een
inhoud verliezende, zich in geen ander verband begreep dan
tot zich zelf.
L'art pour l'art was gedurende tien jaar de leus van
alle kunstenaars. En van dezen iets-later-geborenen, Emile
Verhaeren bedoel ik, is het geen wonder dat ook in zijn
jeugdiger verzen die leus nog eens nadrukkelijk gesproken
werd:
Car il ne reste rien que l'art sur cette terre
Pour tenten un cerveau puissant et solitaire
Et le griser de rouge et tonique liqueur.

Wij hebben nu de jaren van leegte en ziekelijkheid doorgemaakt. De burgerlijke maatschappij ging onder, en de
Romantiek is mèt haar voorbijgegaan. Haar laatste staat, is
dat l'art pour l'art geweest. Nu is het een heen-en-weer-sleepen
bedrijvig en griezelig met de uit alle eeuwen gewonnen resten
waar haar blinkende konstructies van waren gemaakt. Maar
de enkele die in de glinstering van hun daken voor ze vielen
nog even geblikt heeft, die de malaise van toen die schijnbare
glorie in elkaar stortte heeft meegemaakt, dédaigneert het
te draven met de flarden van haar behangsels en wendt zich
af zonder spot van haar naakte gebindten, en zoekt een volte
daar waar het donker is, maar het licht als het komen zal,
zeker komt.
Dat - gevoel van de donkerte van nog onvoldragen geboorten,
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dat wanhopig in den nacht zien vol nog lichtelooze vormen,
die rhythmenloosheid, die gestalten-loomheid, -- fantaseer ik
dit alles maar, of is iets van dit besef in de ziel van dien
broeder-dichter, en heeft hij daaruit, het niet kunnende laten,
wel nog blijdschaploos, maar met machtiger berusting, deze
droomen bezworen, die zoo, ondanks al hun vreemdheid, het
vertrouwelijkste zijn van dezen tijd?
Ja, ook Maeterlinck. Dat we in den nacht leven. En niet
weten waar we naar worden geleid. En dat al die beelden
symbolen zijn, of we het leven om zich zelf niet meer liefhebben ? Is het niet daarom, omdat het leven van onze liefde
nog niet verscheen?
Ik wil dan dit verbeelden maar op een enkel van Verhaerens . verzen geborduurd hebben, want wat waar is in
het gevoel is het nog niet altijd in al zijn verschijningen.
Les Pêcheurs heet dit enkele waarmee hij mij in dien nevel
van onze tijden heeft gevoerd:
Le site est floconneux de brume
Qui s'épaissit en bourrelets
Autour des seuils et des volets
Et sur les berges fume.
Le fleuve stagne pestilentiel
De charognes que le courant rapporte
EI la lune semble une mnorte
Que l'on étouf e au fond du cie?.
Seules, en des barques, quelques lumières
Illuminent et grandissent les dos
Des vieux pécheurs de la rivière
Qui longuement depuis hier soir
Pour on ne sait quelle pêche nocturne
Ont descendu leur filet noir
Dans l'eau mauvaise et taciturne.

»Pour on ne sait quelle péche nocturne "
Au fond de l'eau sans qu'ils les voient
Couvent et murissent les mauvais sorts
Qui les guettent comme des proies
Et qu'ils pêchent, 'a longs efforts,
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Croyant au travail simple et méritoire
La nuit, sous les brumes contradictoires.
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Sans qu'ils s'aident ni qu'ils se hèlent
En leurs besognes fraternelles
N'accomplissant que ce qu'il doit
Chaque pêcheur pêche pour soi:
Et le premier recueille en les mailles qu'il serre
Tout le fretin de sa misère ;
.
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Ils sopt les isolés au fond des brwnes,
Cóte a cóte, mais ne se voyant pas:
Et leurs deux bras sont las
Et leur travail, c'est leur ruine

Is dit niet het evokeeren van de zielebeelden, om ze door
de donkere jaren naar vrienden-zielen te doen gaan ? Ik
veroorloof mij dit uitlichten van brokstukken omdat het mij
hier alleen om het aangeven van een toon te doen is, een
toon die om zijn vreemdheid voor hollandsche ooren lichter in
een korten echo dan in aan-houdenden zang het eerst zal
verstaan worden. Verhaeren verlangt hier geen oordeel, dunkt
mij, dat de tijd zelf wel geven zal.
Over dat hij onzuivere rijmen, ongewone rythmen schrijft?
Niet rijm- maar toon-zuiverheid is het doel van den kunstenaar.
En het gewone is zeker niet dat wat hem onsterfelijk maakt.
Anders dan voor de akademische fransche letteren overigens,
hebben dergelijke kwesties geen belang.

GIJSBRECHT VAN AMSTEL
Urbs antiqua ruit.
DOOR

F. VAN DER GOES.

INLEIDING.

II.
Om handel te kunnen drijven, moet er iets te verhandelen zijn.
Opdat er iets te verhandelen zij, moet er meer worden voortgebracht dan noodig is voor het levensonderhoud van de
voortbrengers. Om den handel te kunnen waarnemen, moeten
de handelaren niet de voortbrengers een overeenkomst hebben
aangegaan, dat er tusschen hen verdeeling van arbeid plaats
vinde : den arbeid van het produceeren, den arbeid van het
ruilen. Deze overeenkomst, of zij stilzwijgend dan wel uitdrukkelijk is, wil men zich op haar kunnen verlaten, moet
worden getroffen door vrije mannen. Om haar te kunnen uitvoeren, moeten partijen beschikken niet slechts over de werktuigen waarmede zij arbeiden en over de waren, maar bovendien kunnen gebruik maken van plaatsen van samenkomst,
van middelen van verkeer en van vervoer.
Voor een deel ontwikkelen de omstandigheden waaronder
deze conditiën verwezenlijkt worden, zich buiten de menschen
om ; in zooverre is de vooruitgang in deze richting onbewust.
Voor het overige : zoodra de produktie de onmiddellijke behoefte te boven gaat en eenige rijkdom kan worden opgelegd,
rijkdom welke eerst in moderne tijden algemeen den vorm
aanneemt van kapitaal, rijkdom die aanvankelijk bestaat uit
overschotten van gebruiksartikelen waarmede de direkte ruil
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wordt gedreven, behoort de arbeid voor den ruil tot de zorg
voor het levensonderhoud. Reeds de primitiefste ruil onderstelt een produktie die een weinig ontwikkeld is. Een arbeid
welke verdeeld kan worden, moet eenigermate loonend zijn.
De eerste verdeeling van arbeid is tusschen man en vrouw,
komt voort uit de natuur, maar kan eerst regelmatig worden
toegepast, wanneer de arbeid van den man voor het levensonderhoud regelmatig kan voorzien in de behoeften van twee.
De menschen moeten zich in gunstige natuurlijke omstandigheden bevinden eer deze ; in betere, eer een volgende verdeeling van den arbeid en daarmede gelijken tred houdende ruil
van arbeidsprodukten, kan worden aangegaan. Zoolang hun
niets anders ten dienste staat als de opbrengst van jacht en
visscherij ; en de wildgroeiende planten, de werktuigen, niet
veel beter dan ze voor het oprapen zijn te hebben, is de kans
op overschotten voor den ruil gering, wijl de produktie wisselvallig. De eerste bezigheid die een geregelde en overvloedige
opbrengst verzekerde, was het temmen van dieren en vervolgens
het houden van vee. De eerste raatsclzajjeljke verdeeling
van arbeid begint met de afscheiding van herdersstammen.
De voorwaarden welke de handel noodig heeft, komen hier
in het eerste stadium van verwezenlijking. Echter zijn ze niet
-door de menschen teweeggebracht; van de hen omringende
natuur hangt het af, of zij dieren aantreffen die voor den
tammen staat geschikt zijn, en voldoende weidegronden voor
hun voedsel. De ruil is dan ook nog enkel direkt, en kan ook
daarom geen grooten omvang krijgen, wijl de stammen die
geen vee bezaten, weinig in ruil voor vee hadden te geven.
Men vindt overblijfselen van werkplaatsen van steenen gereedschap, en heeft daaruit afgeleid dat er eene primitieve nijverheid heeft bestaan welke voor den ruil arbeidde. Tuin- en
akkerbouw waren onbekend. Vee kon ook in verschillende
soorten verhandeld worden ; en het is zeker dat vee de waar
werd waarin de waarde van alle andere waren werd uitgedrukt ; vee werd geld.
Maar de veeteelt kan zich niet ontwikkelen zonder landbouw, zonder regelmatige produktie van voedsel voor de
kudden. Voor de dieren verbouwd, werd het graan weldra
-
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een spijs voor menschen. Met deze vermeerdering van de
produktie, komt men van het steenen tijdvak in het bronzen.
De behoefte aan geregelde oogsten voor het vee had de gewoonte van landbouw gevestigd, en de landbouw vereischte
betere dan steenen gereedschap, werd spoedig uitgebreid tot
andere gewassen dan eetbare. Van daar de uitvinding van
het bereiden van metalen uit erts ; het weefgetouw. Dit is
de periode van vermenigvulde takken van voortbrenging ; veeteelt, akkerbedrijf en handwerk.
Met iederen stap voorwaarts was het bijzonder eigendom
tevens opgekomen ; een noodzakelijk recht in deze tijdvakken
der produktie. De veeteelt kan alleen gedreven worden als
de stammen der herders zich verspreiden over een groote
oppervlakte, hetzij ze trekken en reizen, hetzij ze zich later
tot den landbouw hebben neergezet. Zonder elkanders belangen te schaden, kon ieder lid van den stam een gedeelte
van den bebouwden bodem zijn eigendom noemen, althans
zekere bezitsrechten uitoefenen. Motieven tot behoud van de
oude vormen van gemeenschappelijk eigendom waren niet
voorhanden. Gezamenlijk eigendom behoort tot een produktieperiode, welke gezamenlijke exploitatie voorschrijft ; en of
dit noodig en mogelijk is, hangt af van de gesteldheid der
exploitatiemiddelen. Men kan zich voorstellen dat in het
eerste begin van landbouw de moeilijkheden zoo groot en de
gevaren zoo dreigend : waren, dat particulier bezit van grond
uitgesloten was zoolang de krachten van de gemeenschap
(van gens of stam) nauwlijks voldeden om dan dit, dan dat
gedeelte van den beschikbaren akker te bewerken. Dwalende
herdersvolken kunnen natuurlijk zelfs het begrip van persoonlijk eigendom niet kennen. Wat er voortgebracht en geruild
was, behoorde aan de gemeenschap, waartoe de maker behoorde ; dit ook nog bij de oudste landbouwende volken.
Naarmate vervolgens de bezwaren van den landbouw verminderden ; grootere stukken land in exploitatie kwamen ; de
vruchtbaarheid van onderscheiden plekken verschilden, ook
de opbrengst verschilde met de bekwaamheid van de bewerkers ; kon het denkbeeld van privaatbezit, en van den grond,
en van de vruchten, en van de kudden, steeds meer in aan-
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merking komen. Hoe dit zij, en geweest zij, zeker is dat in
deze periode van de voortbrenging, het begin en het beginsel
van bijzonder eigendom ontstaan zijn. Allereerst gaf het
bijzonder eigendom een onherstelbaren stoot aan den toenmaligen bouw van het gezin. De vermeerderde opbrengst
van den arbeid, die door de mannen werd verricht, ontnam
aan de vrouw hare overwegende positie. Het moederrecht
verviel, wijl de vader zich deed gelden. Het moederrecht
was de natuurlijke toestand eer als grondslag van de maatschappij
het gezin kwam te bestaan uit de ouders, de kinderen en
de slaven. Zoolang binnen de grenzen van de veel uitgebreidere familie, welke aan het gezin vooraf ging, wel de
moeders van de kinderen, maar de vaders niet of in den
regel niet als zoodanig aanwijsbaar waren, ging het recht van
de moeder voór. Zoolang binnen dezelfde grenzen het bezit
gemeenschappelijk was, ontleende de man die een produktieven arbeid verrichtte, daaraan geene rechten boven de
natuurlijke rechten van de vrouw als de moeder van de kinderen. Het privaatbezit werd het privaatbezit van den man.
De menigvuldige voortbrengende bezigheid had ook den
oorlog doen ontstaan, die voornamelijk wegens de als slaven
aantewenden krijgsgevangenen werd gevoerd. De man die ten
strijde ging, was het hoofd van de buitgemaakte slaven, een ander
motief van zijn heerschappij in het gezin. Eenmaal meester, bevestigde de man zijn overmacht door de invoering van het huwelijk.
Eindelijk treden wij in de laatste periode van den barbaren.
tijd, welke voert tot op den drempel van de geschreven ge
schiedenis. De groote drijfveer is de ontdekking van het
ijzer ; van het ijzeren zwaard en de ijzeren ploeg. Ommuurde
woonplaatsen der stammen werden gebouwd. Binnen werden
rijkdommen, de rijkdommen van bijzondere personen opgestapeld. De handwerken namen toe in getal en in beteekenis.
De landbouw leverde voortbrengselen die wederom de grondstoffen werden van een nijverheid. Behalve granen en vruchten, ook olie en wijn De tweede maatschapfteljke verdeeling van
den arbeid: het handwerk en de landbouw. De groeiende produktiviteit van den arbeid maakte van de slavernij een grondslag van
de samenleving, en van den oorlog een hoofdzakelijke bezigheid.
-
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Nu eerst kan het ruilen van overtollige arbeidsprodukten
een handel genoemd worden ; nu de ruil, gelijk het huwelijk,
het eigendom, de slavernij, de oorlog, een uit de aangeduide
veranderingen in de maatschappelijke voortbrenging ontspruitende maatschappelijke instelling, een afzonderlijk bedrijf is.
De arbeidsprodukten worden waren, goederen, geen overschotten meer, direkt voor den ruil vervaardigd. De handel
als afzonderlijk bedrijf is een derde arbeidsverdeeling. De
handel verheft zich naast den landbouw en het ambacht,
spoedig boven beide door de macht van het geld, het gemunte goud en zilver. Deze waar der waren werd, zoover de
invloed van den handel zich deed gevoelen, oppermachtig.
Wie geld bezat, het algemeene equivalent, bezat alle andere
goederen. Wie geld bezat, beheerschte de voortbrenging
van alle andere goederen. Wie geld bezat, beheerschte de
producenten van alle andere goederen, want geen hunner
die zich de waren van anderen kon verschaffen zonder geld
in de plaats te geven. En bij de toenemende verdeeling van
den arbeid, werd ieder steeds afhankelijker van de maatschappelijke klasse die den ruil bezorgde. De koopmansstand werd
de eerste in alle streken van de oude wereld, waar de warenproduktie langs den aangeduiden weg de direkte voortbrenging
had verdreven. De producent en de gebruiker werden beide
cijnsplichtig aan den tusschenpersoon, die beiden aan zich

verplichtte. In zijne handen hoopte het geld zich op. De
kennis van vreemde gewesten, volken en produkten was zoo
gering en de risico van den handel zoo groot, dat de bekwame
en gelukkige koopman spoedig de aanzienlijkste burger werd.
Bij hem moest ieder ter markt komen. Hij bezat niet enkel
het geld, maar ook het geheim om geld te krijgen en het
anderen te verschaffen. De natuurlijke woonplaatsen van de
kooplieden werden de steden, versterkte punten aan de
handelswegen.
De oude gemeenschappen echter verdwenen van het aangezicht der beschaafde wereld. De verdeeling van den arbeid
die de grondslag was van de oude beschaving, had ook een
nieuwe verdeeling van bevolking te weeg gebracht. De oude
gelijkheid werd verdrongen door het nieuwe klassenverschil;
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er kwamen meesters en slaven, rijken en armen, uitzuigers en
uitgezogenen. Vervolgens kwam het er op aan, deze splitsing
der maatschappelijke klassen, niet door een macht buiten de maatschappij geslagen, maar een gevolg van de omstandigheden
waaronder de maatschappelijke voortbrenging zich ontwikkelde,
in het belang van de heerschende klasse te handhaven. De heerschende klasse belastte met de zorg voor hare belangen een afzonderlijken dienst. Dit is de oorsprong van den Staat. De antieke
Staat was de organisatie der slavernij, de middeleeuwsche van
de lijfeigenschap, de hedendaagsche van den loonarbeid. De
oude gemeenschappen waren verbonden door banden van
bloedverwantschap en afstamming. De nieuwe produktievormen
verscheurden die banden en stelden er voor in de plaats de
indeeling van het menschdom naar de woonplaats. Zoover
reikten de grenzen van den Staat als het gemeenschappelijk
belang strekte van eene economisch samenhangende groep,
die meesteres was van de binnen de grenzen gedreven produktie. Binnen de grenzen waren tegenstrijdige economische belangen vertegenwoordigd door verschillende maatschappelijke
klassen. De werkkring van den Staat was daarom met de
handhaving van de belangen der bevoorrechte klasse niet voltooid. Haar eigen interest moest allereerst het behoud van
haar invloed zijn ; op haar gebied meesteres blijven tegenover
vreemde staten, voor zoover noodig en mogelijk de belangen
van de binnen hare grenzen aanwezige klassen in evenwicht
houden. De rust en orde naar binnen, de onafhankelijkheid
naar buiten. Niet zelden heeft een staatsmacht zich geheel vrij
gemaakt van de economisch overheerschende klasse, en menigmaal hare eigen belangen, die van een gecommitteerde macht
welke zich wil verheffen ten koste van hare committenten,
gesteld boven de haar toevertrouwde. De staatkundige geschiedenis is de geschiedenis van den wedstrijd der klassen,
welker positie verschoof met de economische veranderingen
waaraan zij onderhevig waren. i) Waar bevolkingsklassen zijn
i) Onjuist is het dus, zooals in de latere jaren mode werd, de staatkundige
geschiedenis onwetenschappelijk te noemen, af te geven op de z. g. histoire-balaille,
waarin voorkomen de groote lotgevallen der volken, der vorstenhuizen, de vorming der staten en hunne omwentelingen. Niet het onderwerp, maar de behandeling beslist over wetenschappelijk of niet. Het enkele relaas is in geen eene studie
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met tegengestelde belangen, is een staatsmacht een noodzakelijke instelling. De klassen zijn produkten van zekere vormen
der maatschappelijke voortbrenging. Andere vormen, welke de
samenwerking van alle menschen noodig maken, zullen het
klassenonderscheid opheffen en den Staat afschaffen.
De handel is de eerste bezigheid geweest die eene maatschappelijke klasse rijk maakte. Het bezit van geld gaf macht,
en geen andere rijkdom bestond er dan rijkdom aan geld.
De eerste Staten waren handelsstaten, de eerste wetgevingen
namen de zijde van den geldbezitter met grootere beslistheid
en wreedere vergelding dan eenige latere. Dit recht kwam
weer in aanzien toen in overeenkomstige omstandigheden weer
de geldmacht iedere andere overheerschte ; en het hielp niets
dat de kerk, de hechte internationale, grootste formatie van
den feudalen tijd, de heidensche gebruiken en begrippen van
eigendom, woeker en rente ijverig bekampte. Zij liet het
daarom spoedig varen en is nu van de heidensche instellingen en ideeën de voornaamste steun. De handel weet dat
men geen zaken kan doen zonder iets te verkoopen. Zaken
doen is het geld van anderen krijgen. Om goederen te
verkoopen moet men goederen bezitten. Geene wijze om
goederen te bezitten heeft de handel versmaad dan welke den
handel afbreuk zoude doen. De oudste handel, gedreven
door kooplieden die op hunne kruistochten naar heilige lan-

den, waar schatten zich bevonden in handen van ongeloovige, van de zegeningen des handels niet gediende inboorlingen, zoodanige schatten liever voor niets namen dan ze
wetenschappelijk. De bloote beschrijving van de politieke geschiedenis, al is zij
nog zoo nauwkeurig, of aangekleed ;met de diepzinnigste zedekundige, met de
fraaiste psychologische reflexiën, kan nimmer wetenschappelijk zijn. Zoo is het
niet meer dan de grondstof van de eigenlijke historie, die van de door observatie
en onderzoek gevonden gevolgen de oorzaken aanwijst. Belangrijk is de staatkundige geschiedenis ook omdat zij in vele gevallen de eenige uit zekere tijd.
vakken overgebleven feitenkennis bewaart, waaruit wij tot de ontdekking van de
verborgen drijfveeren besluiten, welke wij niet uit de direkte gegevens kunnen
beoordeelen. De histoire-bataille wordt wetenschap zoodra men er de motieven
bijvoegt van de gebeurtenissen die zij verhaalt. Evenmin is het meest getrouwe
verslag van economische of sociale toestanden wetenschappelijk te noemen, wanneer er aan ontbreekt de mededeeling van den op dien grondslag gestichten
bovenbouw van menschelijk leven.
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met geld betaalden, was een gemakkelijker te erkennen soort
van roof dan de moderne handel. Dit hield eerst op en nam
samengestelde vormen aan, toen de bestolenen begonnen
terug te stelen, en in beider belang beider veiligheid verzekerd
moest worden. De oudste handel woedde ook hevig in eigen
boezem, ruïneerde de minder gelukkige collega's en de koopgrage klanten, en kwam er dikwijls aan toe zichzelf en den
Staat te verderven. Naarmate de warenproduktie zich uitbreidde werd een geregelde en veilige handel een dringende
behoefte voor allen, die bij de nieuwere produktie waren betrokken.
Ieder land heeft de historie van de warenproduktie doorgemaakt ; sommige zijn aan hare ongerijmdheden en euvelen
ten gronde gegaan eer zij zoover ontwikkeld was dat zij
in een hoogeren vorm van de voortbrenging kon worden
omgezet.
III.
— »Het historische materialisme is geen afgerond met eene
eeuwige waarheid bekroond stelsel; het is de wetenschappelijke
methode tot het onderzoek van het menschelijke ontwikkelingsproces 1). Het gaat uit van het onloochenbare feit, dat de menschen niet alleen in de natuur, maar ook in de maatschappij leven.
Geïsoleerde menschen zijn er nooit geweest ; ieder mensch die
toevallig buiten de menschelijke maatschappij raakt, ontaardt
snel en gaat onder. Reeds daarmede erkent het historische materialisme alle ideëele en ideale invloeden in den ruimsten zin. Van alles wat in de natuur gebeurt, gebeurt niets
met een gewild, bewust geworden doel. Daarentegen in de
geschiedenis van de maatschappij zijn de handelende personen
louter met bewustzijn toegerust, met overleg of hartstocht
handelende, naar een bepaald doel strevende menschen ; niets
gebeurt zonder bewust voornemen, zonder een gewild plan.
De wil wordt bepaald door hartstocht of door overleg. Maar
de motieven, die weder den hartstocht of het overleg bepalen,
zijn van zeer verscheiden aard. Ten deele kunnen het uiteri) F. Mehring, Die Lessing•legende.
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lijke omstandigheden zijn, ten deele ideale beweeggronden,
eerzucht, geestdrift voor recht en voor waarheid, persoonlijke
haat of ook zuiver individueele grillen zonder eind. Dit is
het eigenlijke verschilpunt tusschen de ontwikkelingsgeschiedenis van natuur en van maatschappij. Maar schijnbaar leiden
de tallooze botsingen van private handelingen en private willen in de geschiedenis tot geen ander resultaat als de blinde
krachten in de natuur : aan de oppervlakte van de historie
heerscht schijnbaar evenzeer het toeval als aan de oppervlakte
van de natuur. Zelden slechts heeft het gewilde plaats, in de
meeste gevallen doorkruisen en bestrijden elkaar de gewilde
doelen, of ze zijn onuitvoerbaar of de middelen zijn ontoereikend. Echter, indien in het wisselende spel van alle de
blinde toevallen, welke de natuur schijnen te beheerschen,
evenwel een algemeene ontwikkelingswet werkzaam is, vraagt
men met grooter recht, of het denken en willen van de menschheid niet ook door een zoodanige wet wordt gestuurd.
En deze wet vindt men, wanneer men er naar speurt, waardoor de ideeële motieven van de menschen in beweging geraken. De mensch kan slechts in een sociale gemeenschap tot
bewustheid komen, met bewustzijn denken en handelen; het
sociale verbond, waartoe hij behoort, bestuurt zijne geestelijke krachten. De grondslag van iedere sociale gemeenschap nu, is de voortbrengingswijze van het stoffelijk leven
en hierdoor bepaalt zij in laatste instantie het geestelijke
levensproces in zijne • menigvuldige uitingen. Het historische
materialisme loochent zoo weinig de ideëele invloeden, dat het
hen tot op den bodem doorvorscht, dat het de noodzakelijke
ophelderingen verschaft waaruit de ideëen hunne macht ontleenen. De menschen maken hunne geschiedenis, zeer zeker,
maar hoe zij hunne geschiedenis maken, dat hangt in ieder
bijzonder geval daarvan af, of het stoffelijke verband van de
dingen in hunne hoofden duidelijk of onduidelijk weerspiegeld wordt. Want de ideeën ontstaan niet uit niets, maar
zijn produkten van het maatschappelijke produktie-proces, en
hoe nauwkeuriger een idee dit proces weerspiegelt, des te
machtiger is het. De menschelijke geest staat niet boven,
maar in de historische ontwikkeling van de maatschappij ; hij
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is uit en met de stoffelijke produktie opgegroeid. Eerst sedert
de produktie zich uit een overmatig samengestelde beweging
begint te ontwikkelen tot eenvoudige en groote tegenstellingen, is het den menschelijken geest mogelijk geworden haren
geheelen samenhang te doorgronden. Eerst nadat deze laatste
tegenstellingen zullen zijn opgelost of weggeruimd, kan hij de
heerschappij over de maatschappelijke voorbrenging aanvaarden ; zal de voorgeschiedenis van de menschheid gesloten zijn;
zullen de menschen met volle bewustheid hunne geschiedenis
maken ; zullen zij overgaan uit de noodzakelijkheid in de
vrijheid.
Maar hiermee is niet gezegd dat de maatschappij tot nu
toe zich heeft ontwikkeld als een dood mechanisme, en de
menschheid daarvan een willooze speelbal was. Naarmate
eene generatie een grooter gedeelte van haar levenstijd moest
aanwenden om in het leven te blijven, zoo veel afhankelijker
bleef zij van de natuur, des te geringer was de speelruimte
van hare geestelijke vermogens. Maar deze speelruimte breidde
zich uit in evenredigheid van verkregen kennis en opgehoopte
ervaring, die den mensch in staat stelden de natuur te beheerschen. De menschelijke geest werd meer en meer de
meester van het doode mechanisme der natuur, en in de
geestelijke beheersching van de voortbrenging voltrok en
voltooit zich de voorwaartsche gang van het menschengeslacht."
En dit is het aanknoopingspunt van de geschiedenistheorie
van den edelen en genialen Buckle met de hier voorgedragene.
De zijne is evenmin een aangenomen stelsel waarnaar de
auteur de historische feiten dwingt zich te voegen ; maar een
methode van onderzoek. De strijd met de natuur voor het
levensonderhoud heeft ook volgens Buckle de eerste geestelijke werkzaamheid van de menschen opgewekt, en den inhoud
van hunne eerste geestesvoorstellingen bepaald. Waar zij
niet overmachtig was en de »speelruimte der geestelijke vermogens" den mensch niet geheel ontzeide ; of, eenmaal binnen
nauwe grenzen toegestaan, verdere vergrooting ervan tegenhield, daar voerde de ontwikkelingsgang van het menschengeslacht langs de opgehoopte ervaring en kennis als voorbij
de monumenten van de menschelijke rede. Ook volgens de
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materialistische historie zou men de lotgevallen van het
menschdom kunnen beschrijven, enkel lettende op den invloed
van de steeds toenemende kennis van de dingen, de zichtbare
en de onzichtbare. Daarbij zou veel onverklaard blijven en
veel gedeeltelijk worden verklaard. Maar in het groote geheel
van het historische tafereel zouden de hoofdlijnen ongeveer
loopen zooals zij loopen in de Marxistische schets. Het is
voornamelijk een verschil dat dé laatste oorzaak van de verschijnselen raakt. Buckle komt, gelijk men weet, op eene
laatste oorzaak welke hij God noemt. Buckle brengt zoodoende een nieuw en ongezocht bewijs bij de vele welke hij
vond voor zijne stelling, dat in het algemeen en bij de verschillende volken verschillend, eene Godheid den dienst verricht van een oorzaak waar vele oorzaken achtereenvolgens
zijn doorgrond, en men gedwongen is een onderzoek te staken
waarvan men gevoelt dat het niet is geëindigd. Naarmate
men meer motieven ontsluiert, deinst de Godheid in verwijderder verte ; totdat zij, van een zich met iedere verrichting
des menschen bemoeienden potentaat, verbleekt tot een Schepper van het heelal, die, ja, eenmaal algemeene regelen van
levensgedrag heeft vastgesteld, maar verder aan den vrijen
wil van ieder individu overlaat zich daarnaar al dan niet
te voegen. God, die van steen en hout was, wordt een God
van geest. God, een ijverige en strenge richter eertijds, is
thans een liefderijk Vader. God, die schreef in tafelen en
door den donder sprak, schrijft nog maar in het hart en
spreekt slechts in , het geweten. In het verleden telde men
de geboden welke hij gaf, tot men er tien had ; en de dagen
van zijn arbeid aan de wereld, die zes waren. Wij weten van
zijne wegen alleen dat zij ondoorgrondelijk zijn. Buckle,
echter, zou, indien zijn veelomvattende geest niet slechts de
economie had gekend, maar de historische economie in de
latere literatuur, de voor hem nog duistere plek in de wereld
van zijn wetenschap helder verlicht hebben gezien. Wij zien
op onze beurt in dit zijn eenig maar beslissend gebrek nog
meer dan een bevestiging van zijn eigen theorie ; bovendien
een versterking van de onze. Want het bewijst, dat, indien
de hoeveelheid kennis welke het geslacht dat heengaat in
i6
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erfenis laat aan het geslacht dat komt, de algemeene oorzaak
is, dat de zonen een ruimer terrein vinden voor de oefening
van hunne geestelijke vermogens, deze kennis eerst dan gunstig werkt op hun doen en laten als de economische verhoudingen waaronder zij leven, toestanden scheppen die een
ruimer gebruik veroorloven. Het helpt, anders gezegd, niets
voor de beschaving en het geluk van de menschen, deze
bloote vermeerdering van de kennis, indien en voorzoover
zij niet vergezeld gaat van economische veranderingen waarvan
de aanblik den menschelijken geest voor hoogere ontwikkeling
en grootscher concepties vatbaar maakt. Als de kennis het
zaad is, dan is de economie de zonneschijn. Zaad nu, gestrooid
op den grond van een lichtlooze plek, brengt maar kleur- en
geurlooze gewassen voort ; en in den zonneschijn bloeit een
wereld van planten en vruchten welke niet gezaaid zijn.
Buckle heeft de burgerlijke geschiedbeschrijving op een hoogte
gebracht, welke zij na hem niet kan overtreffen, en representeert het toppunt van een stapel kennis waarvan hij zelf Voltaire noemt als den grondlegger. Maar het was hem niet geoorloofd van zijn boven al zijne voorgangers verheven plaats,
te blikken in een wereld van verschijnselen die hem zou
hebben aangedaan met de ideeën van onzen tijd, wijl onze
tijd nog niet was gekomen en deze wereld nog in het verborgen lag. Buckle is een liberaal vrijhandelsman, een
Engelsche democraat en beide van het uitmuntendste gewas,
dat Engeland en het liberalisme hebben voortgebracht. Engeland en het liberalisme van voor 186o, schoon wellicht niet
meer wat zij geweest waren, waren nog het land waar het
liberalisme het fraaiste bloeide, de leer die voortkwam uit een
realiteit nergens zoo reëel als daar. Engeland regeerde nog
de wereldmarkt van bijna alle voorname produkten, en kon
wat zij deed voor de arbeiders en wat zij van de arbeiders
moest verdragen, verhalen op de klanten in het buitenland.
De arbeiders die de voordeelen genoten van een op deze
bijzondere wijze bevoordeeld kapitalisme, waren juist zoo geavanceerd als een verlicht kapitalisme veroorlooft. Tot een
eigen klassenbesef waren zij niet gerijpt, wijl hunne dadelijke
belangen te nauw met de belangen van de werkgevers ver.
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bonden waren, of verbonden schenen, Het verzet van de
werkgevers was deels gebroken en voor het overige vervangen
door het betere inzicht, dat verstandige en krachtige werklieden een winstgevender materiaal zijn dan een uitgevast bedelvolk ; en dubbel winstgevend wanneer de koopers van de waren
tevens de kosten betalen van hun onderhoud. Zoo er al dus in
Engeland een sociale quaestie bestond, was het eene van plaatselijken aard, van ondergeschikt belang Hoogstens een moeilijkheid die men meenen kon te zullen overwinnen, door te
volharden bij de beginselen welke reeds veel zegen hadden
verspreid. Een sociale quaestie derhalve, die het geloof in
het systeem niet ondermijnde, maar bevestigde. Een sociale
quaestie eindelijk, die, niet den vorm aannemende van een
onherstelbare veete tusschen twee groote maatschappelijke
klassen, niet het vermogen had een scheur te maken in den
ideeëlen samenhang van de theorie. De theorie die zooveel
goeds had teweeggebracht, moest wel nummer éen schijnen in
de rij van oorzaken waaraan Engelands geheele bevolking
zoo veel was verplicht. De voorspoed van de burgerij
maakte den indruk van te ontspringen aan de bespiegeling,
de bespiegeling deed zich niet voor als de goedspraak en het
geestelijke resultaat van de economische omstandigheden, waaraan de burgerij haren voorspoed ontleende. De liberale economie scheen de oorzaak van den bloei : scheen een denkbeeld dat rijp was geworden in de hoofden en daarna in de
werkelijkheid ook proefhoudend was gebleken. Terwijl de
waarheid was, dat iedere industrieel en ieder koopman, geplaatst in de omstandigheden van den tijd die hier bedoeld
is, eerst in de praktijk de voordeelen van de liberale economie en de nadeelen van den ouderwetschen staatsdwang had
gesmaakt, voor zich in de hoofden die voorkeur aan het een
en die afkeer van het ander, opbouwden tot een systeem van
wetenschap. Dit maakt dat Buckle een Manchesterman. en
een ideoloog was : het bepaalde zijn economische denkwijze
en zijn historische methode. Had Buckle evenwel beleefd
den teruggang van Engelands handel en industrie, de snellere
opeenvolging van de commercieele crisissen, de toenemende
werkeloosheid, de verdwijning van den middenstand, de con-
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centratie van de nijverheid, de opkomst van het proletariaat,
het intellektueel verval van de regeerende klassen, dan zou
hij het dieper geheim, èn van de geschiedenis, èn van de
staathuishoudkunde, hebben ontdekt. Hij zou hebben gemerkt
dat al deze historische verschijnselen, de voorboden van een
volkomen economische en politieke revolutie, niet voortkwamen uit eenige theorie, maar uit onvermijdelijke veranderingen
in de produktie. Dit wat de feiten betreft. En bij de klassificatie van de nieuwe revolutionaire denkbeelden, zou hij
hebben bespeurd, dat zij de direkte neerslag zijn van de in
een revolutie begrepen economische werkelijkheid. En nu is
ongetwijfeld de socialistische, theorie, ook buiten de werkelijkheidsverhoudingen die haar wekken beschouwd, een verstandelijke vooruitgang bij de liberale, gelijk de liberale of
burgerlijke een vooruitgang was bij de feudale of aristokratische.
Zij bevat meer kennis van de economische dingen en steunt
op de grootere ervaring van de geslachten, die in de laatste
dertig jaar zijn opgegroeid. Wie dus den vooruitgang aanwijst als zich te bewegen van de aristokratische idee over de
burgerlijke naar de socialistische, zegt geen onwaarheid. Het
zal ook altijd belangrijk zijn te onderzoeken op welke wijze
de aristokratische ideeën overgegaan zijn in de burgerlijke,
deze in de socialistische. Het boek van Buckle bevat bladzijden gevuld met de uitkomsten van eene studie der ideeën,
welke hunne waarde wel niet zullen verliezen. Aan zijn boek
mankeert alleen de schets van den economischen ondergrond
der geestelijke bewegingen, die hij met groote genialiteit heeft
beschreven. Zijn boek heeft verder de verdienste van te bestaan en van zijne methode die eerst van de geschiedenis een
wetenschap heeft gemaakt, een samenhangende en volledige
toepassing te zijn. De arbeid volgens de materialistische
theorie is voornamelijk kritisch, en hare litteratuur is ook van
dit gezichtspunt een bevestiging van haren inhoud. Want
zij is de litteratuur van een strijdende partij, die de
plaats welke zij wil innemen, eerst moet veroveren. In
deze omstandigheden heeft het rustig uitwerken van de
revolutionaire wetenschap groote bezwaren. Alsnog ontbreekt een opzettelijke, uitvoerige en diepgaande beschrijving
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van de groote historische tijdvakken. Het boek van Buckle
is daarom van bijzondere waarde, het verhelpt op zijn manier
een leemte die gevoeld wordt en waarin nog niet is kunnen voorzien. Literarisch komt het gelijk aan de beste
werken volgens de betere methode. De lezers van Buckle
die de nieuwere, nog maar in fragmenten beschreven historie
willen bestudeeren, kunnen geen betere voorbereiding verlangen. Reeds het bestaan van algemeene invloeden, werkende
op de lotgevallen van de menschen volgens vaste regelen,
is een begrip waarmede de lectuur van Buckle vertrouwd
kan maken, wellicht afdoender dan eenig later geschrift. Want
aanvankelijk zal de theorie den diepsten indruk maken, die
den minsten twijfel toestaat en het meest schijnt te omvatten.
Aan het burgerlijk-dogmatische, aan het eenzijdig-exclusieve
is zelfs Buckle niet geheel vreemd. Juist daarom neemt de
lezer zijne groote waarheden eerder tot zich, dan de essens
van de materialistische methode, die zich minder tot algemeene bespiegeling over het geheel dan tot speciale verklaring van de deelen laat gebruiken. Minder dan eenige andere
theorie is de onze eenzijdig en meer dan eenige andere is
zij plooibaar. Minder dan eenige andere bevat zij de kans,
dat de eindelooze verscheidenheid van het menschelijk leven
gedwongen wordt zich te voegen naar den regelmaat van een
vooruit afgepast stelsel. Want deze verscheidenheid zelve is

het uitgangspunt ; zooveel tijdvakken, zooveel volken, zooveel
verschillende tafereelen. De wijze waarop ieder volk in ieder
tijdvak hare stoffelijke produktie voerde, is juist het motief
dat ons van eene variatie van volken en van onderscheid der
tijdvakken doet spreken. —
IV.
In 15 29 ontdekte te Dantzig, Anton Muller, een getouw
dat vier tot zes draden tegelijk weefde. Evenwel, de stedelijke
overheid, vreezende dat door deze machine een menigte
arbeiders hun brood zouden missen, verbood de toepassing
en liet den uitvinder in het geheim worgen of verdrinken ; het
schijnt niet uitgemaakt welk van beide. In Leiden werd
.
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omstreeks 1629 hetzelfde weefgetouw gebezigd, maar wegens
oproeren van de werklieden, weldra verboden. Duitsche edikten
van 1685 en 1719 hadden ten aanzien van een dergelijke
machine dezelfde strekking, en te Hamburg verbrandde men
van regeeringswege het gehate ding in het openbaar i). De
verdronken of gesmoorde uitvinder was inderdaad de,voorlooper.
van James Hargreaves die in 1 764 de spinning-j enny in gebruik bracht, en daarmede een omwenteling in de betrokken
nijverheid. Haast even slecht als Anton Muller kwam Denis
Papin te pas, die als professor in de wiskunde te Marburg
een stoommachine voor de industrie probeerde te maken maar
zich door den twijfel van zijn kennissen liet ontmoedigen.
Daarna bouwde hij een stoomboot en voer er zelf meê op
de Fulda. Te Munchen echter belette de autoriteit hem het
verdere gebruik en de schippers sloegen de boot kapot.
Vervolgens is Papin in Engeland arm gestorven. Beiden,
Papin en Muller, moeten grootere verdiensten worden toegeschreven dan aan de latere, gelukkiger ontdekkers, den
genoemden Hargreaves en Fulton, die in i 807 de toepassing
van Papin herhaalde. Echter hadden de vondsten van de eersten in het geheel geen gevolgen ; waaruit duidelijk blijkt dat
niet de ontdekking de economie bevordert, maar dat de
economie de oorzaak is van de ontdekking 2). Dat de menschelijke geest de maatschappelijke bewegingen niet aanvangt,
maar hen voltooit.
Wat van het machinale weefgetouw en de stoommachine
geldt, geldt van het buskruit en de boekdrukkunst.
De nieuwe geschiedenis begint met de uitbreiding in Europa
van de warenproduktie en den handel. Van beide was een
i) Als een reden waarom men in Engeland de uitvinding van Simon Stevin,
den zeilwagen, niet zou aanmoedigen maar veeleer verbieden, noemt de schrijver
van een Descrij5tion of Rolland, 1743 in Londen uitgegeven, de bezorgdheid van
de regeering dat de prijs van de paarden zou dalen.
2) »Behoefte is de bron en spoor der meeste uitvindingen." N. Swart in het
Magazijn van Wetenschap, Kunst en Letteren, onder redactie van N. G. van
Kampen; jrg. 1826, Dl. V, bl. 158. — Een ongezochte bevestiging van het gezegde in den tekst, naar aanleiding van eenige opmerkingen over de uitvinding
van het boekdrukken. Volgens den schrijver was er in de Oudheid geen behoefte
aan ; de rijken konden de handschriften betalen, overigens bestond de bevolking
uit ongeletterde slaven.
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groote vlucht van het geestelijk verkeer het gevolg. Een snelle
wijze van geschriften op ruime schaal te vermenigvuldigen,
werd onontbeerlijk. De eerste letters waren van hout, in stukken gebroken planken die eerst in hun geheel tot het vervaardigen van houtsneden hadden gediend. Maar dit bleef
tobben, de moeilijkheid was om met houten letters gelijke
regels en bladzijden te zetten. Toen probeerde men de letters
in metaal te snijden, maar dit was een tijdroovende en dus
kostbare bezigheid en de ongelijkheid verminderde wel maar
bleef bestaan. Eerst toen het gieten van letters uitgevonden
werd, kan men zeggen dat de boekdrukkunst werd ontdekt.
De strijd over de eer van de ontdekking bewijst dat op verschillende plaatsen dezelfde economische drang voerde tot
overeenkomstige resultaten ; Guttenberg in Mainz, Bernardo
Cennini in Florence, Laurens Koster in Haarlem. De behoefte
is de moeder, de inventie het kind. Niet toevallig is iemand
op de gedachte gekomen om metaal te smelten en er lettertypen van te gieten ; boeken waren noodig geworden en alleen
met gegoten letters kon men de boeken maken zooals ze
gemaakt moesten worden.
Wat het buskruit aangaat, eene algemeen verbreide ideologische zienswijze schrijft aan de uitvinding van het kruit toe,
dat het feodale stelsel in verval kwam. Ten onrechte. Andere
wapens waren noodig geworden wegens veranderde sociale
tijdsomstandigheden. Het voetvolk dat in de veertiende eeuw
aan de ridderlijke stoeten de eerste verpletterende slagen toebracht, streed met speren, zelfs met steenen, maar de soldaten
waren leden van dorpsgemeenschappen, die allen aan een, en
een aan allen bond. De steden kwamen op, de steden werden
machtiger .dan het land ; de koningen sterker dan de adel.
Deze nieuwe economische machten streden met hunne eigen
wapenen, wapenen die de muren van de kasteelen en de
harnassen van hunne bezitters te sterk af moesten zijn. De
ontwikkelde industrie stond hun ten dienste. Het buskruit was
door de Arabieren reeds in Europa gebracht, maar het schieten
met kruit was een nieuwe ontdekking. Naarmate de legers
vervolgens en eindelijk uitsluitend uit gehuurde soldaten werden
samengesteld, werd het schietgeweer algemeener. De oude
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steek- en stootwapenen die den geheelen man hadden gevorderd, en gevoerd moesten worden door mannen die met hart
en ziel bij de zaak waren waarvoor zij vochten, raakten in
onbruik. Het schietgeweer heeft zich slechts langzaam verbeterd. De laatste helft van de negentiende eeuw is de periode
van de militaire uitvindingen en de laatste kwart-eeuw bewijst
zoo treffend als eenig ander voorbeeld, dat de menschelijke
geest slechts het intermediair is van de ontdekkingen, de
economische drang het eerste motief. Hoe komt het dat in
deze twintig jaar het vuurwapen meer verbeterd is dan in
honderd vorige jaren ? Welke invloed is het, die de impulsie
geeft aan den inventieven geest? De verzachting van de zeden
wellicht ? De politiek die moreel wordt ? Neen, maar de razende
wedloop van de grootkapitalistische concurrentie, nu nog aangewakkerd door den angst voor een maatschappelijke klasse
die de hand uitsteekt naar haar historisch recht.

Februari 1895.

DE LEGENDE VAN LAVOISIER
DOOR

CH. M. VAN DEVENTER.

Het is zeker wel merkwaardig, dat uit een beroemd boek
die bladzijde vooral beroemd is, welke onjuist is opgevat.
Dit merkwaardige ongeval is overkomen aan het Traité Elévnentaire van Lavoisier, een boek van onsterflijke verdienste,
doch vooral vermaard als de toepassing van een spreuk, die
op één bladzijde met nadruk verkondigd, als de uitwerking
eener ontdekking, welke op diezelfde bladzijde verheerlijkt
zou zijn.
Deze spreuk is : rien ne se Perd, rien ne se crée; die ontdekking is de ontdekking der gewichtswet, van de wet, volgens welke bij een scheikundige werking het gewicht der

samenwerkende stoffen even groot is als het gewicht der
stoffen door de samenwerking ontstaan.
Voorzeker is er in de laatste jaren méér over Lavoisier
gezegd, dan dat hij de ontdekker der gewichtswet was, en
zelfs is zijn verhouding tegenover die wet meermalen nauwkeurig onderzocht, doch het duurt lang voor een eenmaal
populair geworden legende de wereld uitgaat, vooral als zij
zich vastknoopt aan een spreuk, en zij die deze verdwijning
belangrijk vinden, mogen dikwijls op hetzelfde aambeeld hameren voor zij hun zin krijgen. En daar ik het geen onverschillige zaak acht, dat men weet hoe de gewichtswet de grondslag
der scheikundige theorie en methode van onderzoek is geworden, wil ik in dit opstel de geschiedenis en de beteekenis
der legende in korte trekken nagaan.
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I.
Wanneer Lavoisier in zijn Traité Elémentaire de gisting
bespreekt, merkt hij op, dat aan het verschijnsel der gisting
twee scheikundige vraagstukken verbonden zijn. Vooreerst,
waarvandaan het koolzuur en de wijngeest komen, ten tweede
hoe de suiker zich kan omzetten in twee zoozeer verschillende stoffen.
» On voit, gaat hij voort, on voit que pour arriver à la
solution de ces deux questions, il falloit d'abord bigin connoitre
l'analyse et la nature du corps susceptible de fermenter et
les produits de la fermentation ; car rien ne se crée, ni dans
les opérations de l'art, ni dans celles de la nature, et 1'on
peut poser en principes que dans toute opération, il y a une
égale quantité de matière avant et après 1'opération ; que la
qualité et la quantité des principes est la même, et qu'il n'y
a que des changemens, des modifications.
C'est sur ce principe qu'est fondé tout l'art de faire des
expériences en chimie ; on est obligé de supposer dans toutes
une véritable égalité ou équation entre les principes du corps
qu'on examine, et ceux qu'on en retire par l'analyse. Ainsi
puisque du mout de raisin donne du gaz acide carbonique et
1'alkool, je puis dire que le mout de raisin = acide carbonique + alkool. 1)
Men ziet het, in dit citaat is zeer veel aangewezen, wat
wij nog altijd beschouwen als de grondslagen van ons scheikundig doen en denken. Vdér en na de proef is er even
veel gewicht; ook de elementen zijn véér en na de proef in
even groote hoeveelheid en onveranderd aanwezig ; men kan
een algebraïsche vergelijking opstellen ; er gaat geen gewicht
verloren en er wordt geen gewicht gewonnen, dit alles is
in het citaat aangewezen.
Aangewezen, doch niet alles uitgedrukt. Want het feit
is, dat de gegeven aanhaling, zwaar van scheikundige wijsheid, klassieke bewijsplaats voor de meening van Lavoisier,
en aanleiding tot de legende, een betreklijk onnauwkeurige
i) Traité Elémentaire, 2e ed. I 140-141.
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uitdrukking is voor wat Lavoisier eigenlijk meende. Bij uitzondering heeft hij bij deze gelegenheid zijn gewone behoedzaamheid uit het oog verloren, en iets anders gezegd dan hij
bedoelde.
Hij zegt : il y a une egale quantité de matière avant et après
l'opération, en hij bedoelt : une egale quantité de matière
pesante; hij spreekt van : une véritable égalité entre les principes du corps, en hij bedoelt : une véritable égalité de poids
entre les principes du corps. Hij zegt : rien ne se crée, doch hij
bedoelde hier : rien de pesant ne se crée.
Deze onnauwkeurigheid is er vooral een van Lavoisier's
eigen standpunt, omdat hij zelf de materialiteit van de warmte
geenszins ontkende. Ook de warmte, aldus was hij geneigd
te denken, was een materie, hoewel een materie zonder
gewicht. Het gewicht was dus voor Lavoisier niet het
essentieele kenmerk van een stof, en daarom, waar hij in het
gegeven citaat wel degelijk wegende stoffen beschouwde, had
hij ook van zijn eigen standpunt uit er bij moeten vermelden,
dat zijn beschouwing op het gewicht, op wegende stoffen betrekking had. Een ander maal, vroeger, toen hij zijn eerste
studie over de gisting publiceerde, en ook daarin betoogde,
dat men een scheikundige werking door een algebraïsche
vergelijking kan voorstellen, vergat hij niet de bepaling toe te
voegen, die hij later achterwege liet : j'ai été obligé de supposer

que le poids des matières employées étoit le même avant et
áprès 1'opération 1) ; en bij vele andere gelegenheden heeft
hij eveneens vermeld, dat hij het over het gewicht der stoffen had als hij van een constante hoeveelheid sprak, 2) doch
in de beroemde episode welke ik aanhaalde, is het niet vermeld, en dit is een onnauwkeurigheid, klein voorzeker, doch
een onnauwkeurigheid is het.
Doch deze onnauwkeurigheid heeft de episode voor de
i) Oeuvres. III. 77 8.
Bijv. Traité Elémentaire I. 99. On a donc dans cette expérience une double
vérification; d'une part le poids des gaz employés, de l'autre celui de 1' eau
formée, et ces deux quantités doivent être égales. — Ibid. I. ior. Or une
matière quelconque ne peut rien fournir dans une expérience au delft de la totalité de son poids.
2)
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lateren des te belangrijker gemaakt. De lateren, die gansch
niet meer aan de gewichtloosheid van de warmte als aan iets
nieuws dachten, en ook gaandeweg haar materialiteit lieten
vallen ; die gewoon waren bij scheikundige werkingen aan
geen andere dan aan wegende stoffen te denken, voor hen is
het citaat van Lavoisier de formuleering van hun eigen inzichten geweest; in dit citaat zagen zij het credo van hun eigen
leer, en toen Dumas Lavoisier's grondgedachte uitdrukte in
de spreuk : rien ne se perd, rien ne se crée, heeft men het
citaat als de bewijsplaats er voor aangezien en als rechtvaardiging voor de legende, die mede door Dumas in de wereld
is gebracht 1).
II.
De legende van Lavoisier noemde ik de meening, dat hij
de gewichtswet zou hebben ontdekt, geconcipieerd en opzettelijk experimenteel bewezen, en de spreuk : rien ne se perd,
rien ne se crée, als uitdrukking voor zijn overtuiging gebruikt
heeft.
Nu is het zeker waar, dat Lavoisier met hart en ziel aan
de gewichtswet geloofde ; waar ook, dat hij de genoemde
spreuk had kunnen gebruiken en zeggen wat hij meende,
indien hij alleen aan wegende materie dacht, doch het is niet
waar, dat hij de gewichtswet ontdekt heeft, en het is ook niet
waar, dat hij de spreuk uitsprak zooals ze overgeleverd is.
En men moet het aan den invloed van Dumas toeschrijven,
zoo er een meening gangbaar is geworden over Lavoisier, die
niet geheel juist is.
Ik ben geenszins van plan mij boos te maken over Dumas,
den schrijver van zooveel fraaie artikels over belangrijke scheikundige personen, en vooral van het alleraangenaamste opstel
i) Prof. Gunning, Album der Natuur, 1894, blz. 248, kan de plaats niet aanwijzen in Lavoisier's werken, waar zou staan : rien ne se crée, rien ne se perd,
hoewel hij meent ze gezien te hebben. — Prof. Modderman, Alb. d. N., 1894,
citeert : rien ne se crée, rien ne se détruit, zonder bewijsplaats. — Ik zelf heb
de spreuk niet gevonden en houd het er voor, dat zij in dien vorm in zijn werken niet te vinden is.
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over Lavoisier, dat nog altijd, nu na zestig jaren, een zoo
genotrijke lectuur verschaft; ik ben ook geenszins van meening, dat men Dumas een strafwaardige onnauwkeurigheid in
documenteele mededeeling of gebrek aan wijsgeerig inzicht
ten laste moet leggen, waar hij het heeft over Lavoisier en
de gewichtswet. Doch het feit is, dat Dumas, waar hij de denkbeelden van Lavoisier in korte woorden oververtelt, een enkele
maal, niet geheel terecht er bij voegt, dat hij Lavoisier's eigen
woorden gebruikt, en ook doet alsof naar Lavoisier's inzicht
de warmte geen materie was.
»La pensée première de Lavoisier reparait donc toujours
dominante et agissante : rien ne se perd, rien ne se crée ; la
matière reste toujours la même ; il peut y avoir des transformations dans sa forme, mais il n'y a jamais d'altération dans
son poids. J'emploie ces termes à dessein, ce sont ceux qu'il
employait lui-même. Personne encore n'a présenté Lavoisier
comme ayant introduit ce point de vue dans 1'étude de la
chimie ...." i)
Het gezichtspunt door Dumas bedoeld, is zoowel de gewichtswet, als de mogelijkheid om een algebraïsche vergelijking op te stellen, en het is dit citaat, dat, naar mijn meening
vooral moet worden beschouwd als oorsprong van de legende
over Lavoisier.
Dumas grondt zich klaarblijkelijk op de door mij geciteerde

episode uit het Traité Elémentaire in verband met een overeenkomstige uiting in dezelfde studie over de gisting. Evenals Lavoisier de materialiteit van de warmte voorbijziet, tegen
zijn eigen leer in, ziet ook Dumas ze voorbij. Waar Lavoisier
enkel zegt : rien. ne se crée, maakt Dumas er van,, ten onrechte bewerende, dat hij Lavoisier's eigen woorden gebruikt:
rien ne se perd, rien ne se crée.
Wij kunnen aannemen, dat Dumas' beroemdheid als scheikundige en zijn groot talent als schrijver zijn woorden tot
wet hebben verheven ; dat hij het is, die de legendarische
spreuk als eene van Lavoisier zelven afkomstig populair heeft
i) Dumas. Lesons sur la philosophie chimique. ie Editie p. 157. Voordracht
van 7 Mei, 1836.
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gemaakt ; dat hij het ook is, die Lavoisier de gewichtswet
liet invoeren.
Wij kunnen dit aannemen, doch niet zonder verbazing zien
wij, dat hij de eerste zou zijn, die aan Lavoisier de invoering
van de gewiclitswet toeschreef. Moeten wij inderdaad geboven, dat Lavoisier's tijdgenooten, dat Lavoisier zelf, dat
de velen, levende tusschen Lavoisier's dood en Dumas' voordracht niet zouden hebben opgelet, hoe de gewichtswet het
belangrijke in Lavoisier's werk was, hoe de vooruitgang der
scheikunde aan het toepassen van die wet voor zulk een belangrijk deel was gebonden?
Het is vreemd om te zeggen, doch het is waar. Dumas
is de eerste geweest om dit uiterst belangrijke deel van Lavoisier's werkzaamheid op te letten ; de scheikundigen, tijdgenooten van Lavoisier en de na hem gekomenen, zij hebben
van zijn innovatie gebruik gemaakt, zonder te weten, dat in
haar het groote verschil gelegen was tusschen hun scheikunde.
en die hunner voorgangers ; Lavoisier zelf heeft de gewichtswet tot leerstuk gemaakt zonder te weten dat hij daardoor
èn het vak èn de wereld veranderde.
De tijdgenooten hebben zeer goed geweten, dat Lavoisier

de balans gebruikte en veel méér gebruikte, dan de scheikundigen gewoonlijk deden, doch hem niet geprezen als den
ontdekker van de gewichtswet, en ook niet als den man,
welke die wet dogmatiseerde ; zij hebben hem geprezen als
een uiterst nauwkeurig werker, die aan zijn arbeid de
eischen van een natuurkundig onderzoek stelde ; die de
idée ingénieuse had om niets te laten ontsnappen, alles
te verzamelen, alles te wegen ; i) die zich niet aan ijdele
hypothesen overgaf, doch proefondervindelijk bewees, wat hij
beweerde, en dan vooral met de balans; .2) kortom, zij beschouwden zijn gebruik van de balans als een deel van het
geheel zijner methoden, die allen zich onderscheidden door
een nauwkeurigheid, voorheen slechts bij natuurkundige onderzoekingen toegepast. 3) En niet eenmaal hebben alle tijd" Rapport van de Société Royale de Médecine. Traité
Rapport van de Academie. Traité Elem. II. 304.
31 Verg. Kritiek op de Opuscules, Oeuvres, II. 96.
2)

Elem. II. 306.
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genooten in hun beschouwingen over Lavoisier grooten nadruk op deze methodische eigenaardigheid, op het gebruik
van de gewichtswet gelegd. Pieter Nieuwland geeft op het
eind der vorige eeuw een overzicht van Lavoisier's stelsel,
doch hij noemt het wegen ternauwernood. En niet eenmaal
heeft Lavoisier zelf zijn wegen en zijn algebraïsche vergelijking als een zijner groote daden genoemd, toen hij de verrichtingen te samen telde, die hij de zijnen heeten wilde i).
Lavoisier dan zelf zocht zijn beteekenis niet in de ontdekking of de invoering der gewichtswet, en zijn tijdgenooten
evenmin En ook de lateren voor Dumas deden dat niet.
Althans, er is een leerzaam werk over de geschiedenis der
scheikunde, geschreven ongeveer in i 83o door den Engelschen
scheikundige Thomson, en in dit werk is een uitvoerig hoofdstuk over Lavoisier, doch wat wij heden ten dage in de eerste
plaats als de groote zaak in zijn arbeid noemen, dat blijft in
het boek van Thomson onvermeld.
Wij mogen dus inderdaad aannemen, dat Dumas Lavoisier
het eerst heeft voorgesteld als den man van de gewichtswet.
En de voorstelling van Dumas is overgenomen, naverteld en
bij dat navertellen zelfs nog verscherpt. Dumas laat Lavoisier
de gewichtswet invoeren, de legende drukt zich nog sterker
uit en zegt : Lavoisier heeft de gewichtswet ontdekt en hij
formuleerde de ontdekking in de spreuk : rien ne se perd,

rien ne se crée.
III.
Waarom hebben de tijdgenooten niet in Lavoisier gezien,
wat tegenwoordig een ieder als zijn grootste daad beschouwt?
Om twee redenen : vooreerst was het gebruik van de balans
voor hen geen volkomen nieuws; ten tweede was voor Lavoisier
de gewichtswet niet het doel van zijn onderzoek, doch een
methodisch hulpmiddel ; een zeer fraai hulpmiddel voorzeker,
doch niet meer dan dat.
Gewogen is er, om zoo te zeggen, gewogen is er, zoolang
i) Verg. Berthelot, La Révolution Chimique, 142.
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de wereld bestaat, en nauwlijks waren er eenige sporen van
scheikundig werk ontstaan, of de balans werd er bijgehaald.
Dat het om een stof uit andere stoffen te bereiden niet onverschillig is, in welke hoeveelheden men ze te samen brengt,
dat men zekere gunstige verhoudingen moet in 't oog houden,
dit inzicht is eeuwen oud, en eeuwen oud ook het gebruik
om die gunstige verhoudingen door gewichten uit te drukken.
Doch er is verschil tusschen gebruik en streng gebruik. En
het strenge gebruik van de balans werd belemmerd door den
stand der scheikundige kennis in het algemeen, want men
was er niet in geslaagd strenge algemeene regels te vinden,
en leefde daardoor in het besef, dat van de scheikundige
verschijnsels geen nauwkeurige wetenschap te maken was, geen
wetenschap nauwkeurig van methoden en zeker van uitkomsten.
Doch de groote natuurkunde der zeventiende eeuw heeft
ook op de scheikunde haar werking gehad. Mannen als Boyle,
en later Boerhave, fysici en chemici tegelijk, brachten de
strengere eischen van de natuurkunde in de scheikunde over,
en zoo zij dit streven niet met de uiterste consequentie volhielden, zij hielpen er toch veel aan om het nauwkeurig gebruik der methodische hulpmiddelen tot gemeengoed van de
scheikundigen te maken. En men vindt dan ook bij discussies vóór het optreden van Lavoisier belangrijke argumenten
ontleend aan het gebruik van de balans en zelfs van de gewichtswet. De gewichtsvermindering door kalksteen bij gloeien
ondervonden, schreef men toe aan verlies van een gelijk gewicht gas, en de gewichtsverhouding tusschen den kalksteen
en de overgebleven kalk werd met redelijke nauwkeurigheid
vastgesteld.
Men kan dus niet zeggen, dat Lavoisier het gebruik van
de balans invoerde, doch wel, dat hij het dogmatiseerde, en
juist in dit dogmatiseeren is zijn groote daad gelegen, terwijl
men zich toch kan verklaren, dat voor hem zelf deze daad
niet een merkwaardige vondst was, doch enkel een der vele
verscherpingen van nauwkeurigheid, waardoor hij het scheikundige werk naast fysische onderzoekingen wist te plaatsen.
Maar bovendien, en dit is wel de voornaamste reden, noch

de balans, noch de gewichtswet waren voor Lavoisier de hoofd-
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zaak, het doel van zijn werken. Wat hij doen wilde, was de
phlogistonleer omverwerpen, en daarop was al zijn arbeid
gericht. Hebben balans en gewichtswet hem in dien arbeid
gesteund, hebben zij het hem mogelijk gemaakt de leer van
het phlogiston door de leer van de zuurstof te vervangen,
voor deze vervanging alleen had hij oog en het andere telde
hij niet als een vondst. Het was zijn bedoeling niet om een
methode in te voeren, doch hij nam de methode op om een
groot vraagstuk te onderzoeken en te beantwoorden.
Zoo ging het hem, zoo ook ging het zijn tijdgenooten. Het
is hun niet verborgen gebleven, zooals reeds bleek, dat Lavoisier méér de balans gebruikte en nauwkeuriger werkte
dan vele anderen, doch dat maakte hen niet warm. Het conflict
Lavoisier-Stahl was voor hen niet een conflict balans niet balans, maar de strijd van zuurstof tegen phlogiston, en het was
deze strijd, die hun belangstelling wekte en hen minder gevoelig maakte voor de geweldige omwenteling in methode,
door welke de strijd beslist werd. Want al bestond de
methode van Lavoisier alleen in het verscherpen en dogmatiseeren van een methode ook door anderen gebruikt, het zijn
juist deze verscherping en deze dogmatiseering geweest, die
de omwenteling maakten.
De balans werd dus door Lavoisier gebruikt en streng
gebruikt, zonder dat hij en zijn tijdgenooten daarin de groote
waarde van zijn arbeid zochten, en zonder zelfs dat hij of zij
zich over die strengheid zeer verbaasden.
En als met de balans is het ook gegaan met de gewichtswet. Lavoisier heeft ze noch ontdekt, noch bepaald ingevoerd, doch hij heeft die wet als uitgangspunt van al zijn
beschouwingen aangenomen, en onwillekeurig als een dogma
beschouwd.
Een vaag, ongesystematiseerd, besef van de gewichtswet
heeft, men kan haast zeggen, altijd bestaan. Er is een antieke
anecdote over een wijsgeer, wiep men het lastig wilde maken
met de vraag : hoeveel weegt rook ? — doch hij bracht den
vrager tot zwijgen door te zeggen : weeg het hout, weeg de
asch, en het verschil is de rook. En dit antwoord moge naar
onze scheikundige kennis niet juist zijn, het gaat uit van de
17
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opvatting, dat zulk een ingrijpende vormverandering als die
van hout in asch en rook geen gewichtsverandering veroorzaakt. Bij de alchemisten ontbrak het besef evenmin als het
gebruik van de balans en het werken naar recepten met gewichtsopgaven. Maar ook hier bestond het verschil tusschen
een vaag besef, en een consequent volgehouden en toegepaste
overtuiging, en die laatste bezaten de alchemisten en de oudere
scheikundigen vóór de achttiende eeuw niet. Waren zij al
geneigd om in 't algemeen het voortbestaan van het gewicht
der stoffen te erkennen, zij zagen geen kans in tal van bijzondere gevallen die neiging te volgen. Vooral verwarming
scheen zeer dikwijls het gewicht te vernietigen. Metalen werden dikwijls zwaarder door langdurige verhitting, andere stoffen, de brandbare, schenen geheel en al te verdwijnen op een
beetje asch na. Wat moest men anders denken, dan dat de
brandbare stoffen zich door verhitting konden omzetten in
vlam, in vuur, in warmte ? i)
Zulke bezwaren beletten een consequente erkenning en toepassing der gewichtswet in een tijd toen men nog niet de
proeven met zulk een nauwkeurigheid verrichtte, dat gasvormige producten werden opgevangen en gewogen. En zoozeer

stonden de traditie en de gewoonte van gebrekkig experimenteeren het vormen van een meer nauwkeurige voorstelling in
den weg, dat zelfs Boyle, toen hij wèl nauwkeurig experimenteerde over de gewichtsvermeerdering van een metaal in
een gesloten toestel verhit, geen andere gevolgtrekking wist
te maken, dan dat een deel van het vuur bij het metaal was
gekomen en het grootere zwaarte had gegeven. Ook dit
feit echter leert ons, dat de gewichtstoename wel degelijk als
een belangrijk verschijnsel werd aangemerkt, en zelfs met het
gewichtsverlies van een andere stof in dit geval het vuur
in verband gebracht.
Doch al leert deze geschiedenis van Boyle ons vooral, hoeveel er nog overwonnen moest worden, de zeventiende eeuw,
het werd reeds gezegd, is niettemin voor de scheikunde een
eeuw van voortgang naar de overwinning geweest, en niet
i) Verg. Berthelot, o. c. p. 28.
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het minst door toedoen van Boyle zelf. De zeventiende eeuw
met Galileï, Pascal, Newton en Huyghens heeft het besef
van nauwkeurig natuuronderzoek, nauwkeurig, zoowel in
het experimenteeren als in het berekenen en beredeneeren
in de natuurkunde voor goed gegrondvest, en de zijdelingsche
werking op de scheikunde is niet uitgebleven. En Boyle's
sterk aandringen op nauwkeurigheid in werken, op helderheid
in denken heeft den invloed der fysica versterkt.
Wij kunnen hieruit reeds eenigszins verklaren, dat Lavoisier,
die de beste opleiding had gehad, welke in zijn tijd verkrijgbaar was, die even goed natuurkundige was als scheikundige,
bij zijn onderzoekingen met een consequentie te werk ging,
die voorheen in de chemie onbekend was ; wij kunnen hieruit
eenigszins verklaren dat hij, eenmaal de balans als middel van
onderzoek, eenmaal de gewichtswet als methodischen leiddraad
aanvattende, èn balans èn gewichtswet niet slechts af en toe,
doch voortdurend en met de grootste gestrengheid gebruikte.
Maar dit is te weinig. Noch het eeuwenoude halve gebruik
van balans- en gewichtswet, noch het streven naar nauwkeurigheid zijn voldoende om te verklaren, dat Lavoisier de gewichtswet van te voren als een van zelf-sprekend onfeilbare
stelling aannam, dat hij van haar juistheid à priori overtuigd
was. Er moet een directe oorzaak geweest zijn, welke hem
de overtuiging dier juistheid geschonken had, en hem van
het begin tot het einde zijner carrière aan die overtuiging
heeft doen vasthouden.
Aangezien men in de werken van Lavoisier zelf geen uiting
vindt over de redenen van zijn geloof aan de gewichtswet,
is men wel gedwongen een gissing te maken. En naar mijn
gissing is de reden geen andere dan de gravitatiewet, welke
wet, indien zij ook niet een bewijs levert voor de wet van
het behoud van gewicht, zeer geschikt is om de gedachte
aan de juistheid der laatste wet op te wekken.
Naar deze gissing derhalve was door den invloed van Newton's gravitatiewet in den gedachtenkring der natuurkundigen,
waarin ook Lavoisier leefde, de overtuiging ontstaan, dat de wet
van het behoud van gewicht de eenvoudigste onderstelling
was om den regelmatigen loop der astronomische verschijnsels
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in overeenstemming te brengen met het bestaan van scheikundige werkingen op de aarde, en wellicht ook op andere
hemellichamen.
Gewicht hebben is volgens de wet van Newton een uiting
van de algemeene gravitatie, en de grootheid van het gewicht
een kwantitatief gevolg van de graviteerende werking. Gaat
er bij een scheikundige werking op aarde gewicht verloren,
dan is er vermindering van de hoeveelheid graviteerende stof
van onze planeet. De aarde nu is geenszins een lichaam in
scheikundige rust ; zij is zonder ophouden onderhevig aan
chemische werkingen uitgeoefend tusschen wegende stoffen.
En indien men ook al aanneemt, dat de chemische werkingen
beperkt zijn tot een dunne buitenlaag van den aardbol, de
aarde bestaat lang en het aantal chemische werkingen tusschen
wegende stoffen is onnoemelijk groot geweest, en is zelfs
iederen dag zeer groot. Bracht nu dit onophoudelijk zich voltrekkende chemisme een verandering in de hoeveelheid wegende
stof teweeg, dan moest ook de graviteerende werking der aarde
als geheel een verandering ondergaan, en onze planeet kon
als hemellichaam in betrekking tot andere hemellichamen,
niet meer als een graviteerend geheel van standvastige graviteerende werking beschouwd worden.
Gelijk men weet, heeft Newton zijn gravitatiewet afgeleid uit de
wetten van Kepler, en omgekeerd, nu de gravitatiewet eenmaal
is aangenomen, kan men uit haar de wetten van Kepler afleiden. Bij die afleiding echter moet men aannemen dat de massa,
dus ook de graviteerende werking der planeten, constant is, en
dus ook, streng genomen, dat de scheikundige werkingen geen
verandering in de massa der aarde ten gevolge hebben.
De vraag is echter of kleine veranderingen in de massa der
aarde en andere hemellichamen van merkbaren invloed zouden
zijn op hun loop aan den hemel ; of, indien men hun plaats
aan den hemel voor een gegeven tijdstip berekende uit de
wet van Newton en de onderstelling dat hun massa een weinig
verandert, die plaats een merkbaar andere zou zijn, dan die
welke men berekent bij de onderstelling dat de massa constant is, en die ook door de waarneming gevonden wordt.
Inderdaad hebben overwegingen over deze vraag tot de uit-
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komst gevoerd, dat veranderingen in de massa der planeten
zouden kunnen voorkomen, zonder dat er verschil werd opgelet
tusschen de berekening over hun beweging aan den hemel,
en de waarneming over die berekening.
Deze uitkomst echter strijdt niet tegen mijn gissing over het
ontstaan der overtuiging van de gewichtswet bij Lavoisier. Hier
wordt gezocht naar een invloed, die hem tot die overtuiging
kan gebracht hebben, en daarvoor is het niet noodig om de
wet van Lavoisier als een noodzakelijk gevolg van de wet van
Newton op te vatten. Genoeg, zoo men aantoont, dat de gedachte
aan zulk een verband een natuurlijke en niet onverdedigbaar
is. Want daaruit alleen reeds kan men psychologisch verklaren, dat het werk - van Newton in den gedachtekring der scheikundigen, die een goede fysische opleiding genoten hadden,
een besef heeft ingevoerd van het onveranderlijke gewicht der
scheikundig werkende stoffen. En bestond dit besef in den
geest van Lavoisier, wiens aard het streng vasthouden aan
een inzicht medebracht, terwijl het werken met balans en gewichtswet reeds eeuwen lang met meer of minder consequentie
in gebruik was, dan behoeft men er zich niet zoozeer over
te verwonderen, dat hij de gewiclitswet zonder eenig voorbehoud
tot onfeilbaren richtsnoer hij zijn arbeid koos, en er zelfs
nooit over dacht zijn recht op die keuze in twijfel te trekken of te verdedigen.

De verwondering wordt niet geheel weggenomen, . want het
blijft nog altijd eenigszins vreemd, dat zulk een groot denker
als Lavoisier, die zeer weinig gelijkt op een genialen naïef,
den grondslag van zijn arbeid aannam zonder eenigen twijfel aan
zijn recht, zonder eenige poging om zijn recht te bewijzen,
doch uit wat is aangevoerd, wordt zijn gedrag toch voor een
groot deel psychologisch verklaard. Wat onverklaard blijft
kan men beschouwen als een merkwaardig archaïsme uit de
scheikunde der achttiende eeuw, als voorbeeld van een zonderlinge handeling toen ook door den besten van dien tijd
zonder aarzeling verricht, tegenwoordig ook door den gewonen man niet meer uitgevoerd, en het is niet onmogelijk
in Lavoisier's werk nog meer gevallen van archaïsme aan
te wijzen.
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IV.
Bij de bespreking van Lavoisier's verdienste wordt vaak
gewag gemaakt van de antieke spreuk, welbekend uit het
leerdicht van Lucretius, dat niets uit niets kan ontstaan, noch
tot niets vergaan.
Mij komt voor dat men van die spreuk misbruik maakt,
zoo men ze als een formule voor Lavoisier's streven toepast.
Voorzeker was Lucretius materialist, en daar hij de zwaarte
een essentieele eigenschap van zijn primordia, zijn atomen
noemde, zou hij gaarne het behoud van gewicht erkend hebben.
Men kan ook zeggen, dat een opvatting als die van Lucretius zeer geschikt is om iemand op dé gedachte van de
gewichtswet te brengen, en zelfs om hem die wet te doen
gebruiken zonder dat hij er over nagedacht heeft of zij wel
apodiktisch waar is ; maar het is niet juist gezegd, dat
in de spreuk van Lucretius de wet van het behoud van
stof, of van het behoud van gewicht, zonder meer geformuleerd is.
Geen ding ontstaat uit niets, men mag het zeggen, zoo
men nader omschrijft, en vertelt, wat men een ding noemt,
wat men iets heet. Wil men ieder verschijnsel een ding,
een iets noemen, dan kan men zeker de spreuk volhouden,
want er is een onafgebroken stroom van gebeurtenissen : aan
ieder verschijnsel gaat een ander vooraf, ieder verschijnsel
wordt door een ander gevolgd, ieder verschijnsel dus, kan
men zeggen, wordt uit een ander geboren en gaat in een
ander over. Maar op die wijze redt men zeker de gewichtswet niet. Want ook als er gewicht verloren ging, zou er
een opeenvolging van gebeurtenissen, van verschijnselen zijn,
en werd er in een zekere bewerking bij een bepaald gewichtsverlies een bepaalde warmte-ontwikkeling gevonden, men zou
kunnen zeggen : de warmte is ontstaan uit gewicht, en het
gewicht is vergaan tot, of overgegaan in warmte. Inderdaad
drukt men zich in de natuurkunde zoo uit, wanneer men
spreekt over de betrekking tusschen arbeidsvermogen en
warmte. De warmte aan ijs gegeven om er water van te
maken is verdwenen als warmte, doch het moleculaire arbeids-
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vermogen van water is grooter dan dat van het ijs. Evenzoo:
bij het verrichten van een cyclus met een calorische machine
gaat warmte verloren, doch wordt arbeid gewonnen.
Die beteekenis mag men dus aan de antieke spreuk niet
geven, als men in haar een formuleering van Lavoisier's
overtuiging zien wil. Men moet het voortbestaan van een ding
niet zoeken in het voortbestaan in een anderen vorm, als
een ander ding, doch in het voortbestaan als zoodanib , in
denzelfden vorm. Maar wat is dat zoodanig, wat is die
zelfde - vorm? Waterstof en zuurstof geven te samen water,
zonder gewichtsverlies, maar men kan moeilijk beweren, dat
zij den zelfden vorm hebben als water.
Hier wordt het hart van het vraagstuk geraakt : de zaak is
om een ding een ding te noemen als drager van een bepaalde
eigenschap, die naast de wisseling der andere eigenschappen onveranderd blijft voortbestaan. De stoffen die bij een
scheikundige reactie gebruikt worden, hebben vele eigenschappen, en daarvan is het gewicht er één, en het is die
eigenschap welke niet verandert. Het is niet een ding, een iets in
het algemeen dat volgens de gewichtswet niet uit niets mag
ontstaan, het is zeer bepaald één zeker iets, dat uit een
gelijksoortib iets moet geboren worden en in een gelijksoorti^;
iets, in gelijken graad van hoeveelheid, moet ondergaan.
De formule van Lucretius mag dus zeker niet zonder uitvoerige beperking als de formule van Lavoisier beschouwd

worden. Doch iets anders is, of zulk een formule aanleiding
kan geweest zijn tot een zeker aprioristisch vertrouwen in de
gewichtswet. Wanneer men leeft in een periode, waarin het
reeds eenigszins de gewoonte is om het gewicht als de
maat voor de hoeveelheid stof te beschouwen ; waarin de
balans reeds menigmaal gebruikt wordt ; waarin men reeds
af en toe er over denkt aan licht en warmte weegbaar beid
te ontzeggen ; waarin dus als een vaag besef reeds de overtuiging leeft dat het gewicht het iets van de stoffen is, dan
voorzeker kan men door een spreuk, die dat inzicht scherp
schijnt te formuleeren, geleid worden en ze als uitdrukking
van dat inzicht opvatten.
Doch het is niet tegen te spreken, dat men aldus de formule
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verdraait, en haar een anderen inhoud geeft dan Lucretius zelf
deed. Voor Lucretius zelf waren licht en warmte ook stoffen,
bestaande uit atomen, en alle atomen hebben voor hem het
gewicht tot een van hun fundamenteele eigenschappen. En
houdt men dit in het oog, dan ziet men terstond welk een
overgroot verschil er is tusschen de formule van Lucretius, en
het riep ne se perd, riep ne se crée, dat door het nageslacht de
formule van Lavoisier genoemd wordt, terwijl het juist een
der groote daden van Lavoisier is geweest om aan licht en
warmte hun ponderabiliteit voor goed te ontnemen.
V.
Men vindt hier en daar in Lavoisier's werk uitingen, die
gelijken op een bepaalde poging tot bewijs van de gewichtswet. Bij nadere beschouwing blijken zij echter niet daarvoor
te mogen gelden, doch de gewichtswet wordt dan met nadruk
vermeld om de juistheid van het besproken experiment en
de daaruit getrokken conclusie te bewijzen.
Sprekende over de vorming van water uit waterstof en
zuurstof, zegt hij, dat het gewicht van het eerste gelijk is
aan de som der gewichten van de laatsten, omdat in de fysica
zoowel als in de wiskunde een geheel gelijk is aan de som
van zin deelen i), een stelling die alleen van toepassing mag
zijn, wanneer men proefondervindelijk reeds bewezen heeft,
dat er geen gewicht verloren gaat of gewonnen wordt. En
indien Lavoisier zijn redeneering ook aanvult door het uiterst
precieuse experimenteele bewijs dat licht en warmte geen
merkbare zwaarte hebben, zijn opmerking over de som en
de deelen bewijst niets voor de juistheid der gewichtswet.
De gewichtswet werd dan ook bij die gelegenheid niet bewezen, zij werd aangenomen om te toonen, dat water samengesteld is.
Elders, in een polemiek tegen Scheele, vindt men inderdaad door Lavoisier opgemerkt, dat hij de onvernietigbaarheid van weegbare materie heeft aangetoond, wijl hij heeft
i) Oeuvres Complètes II. 339•
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bewezen, dat het totale gewicht der stoffen voor en na de
proef even groot is i). Indien men deze opmerking wil laten
gelden voor wat Lavoisier er hier mede bedoelt want
mij komt voor, dat hij het constante gewicht zijner toestellen voor en na de proef niet als een bewijs voor de
gewichtswet had aangevoerd, doch veeleer, die wet aannemende, als een bewijs voor de nauwkeurigheid van zijn
proeven het is de eenige plaats, die ik bij Lavoisier heb
kunnen vinden, waarin hij van een bewijs der gewichtswet
spreekt, en dit geschiedt dan, men lette het op, met een polemische strekking. Scheele heeft de gewichtswet voorbij gezien,
dat is de hoofdzaak, en Lavoisier let dit verzuim op ; of de
laatste aan de gewichtswet geloofde op grond van een opzettelijke demonstratie of uit een aprioristische overtuiging,
kwam hier niet in de eerste plaats in aanmerking.
Te lezen staat ook de opmerking : men vindt niet het
minste verlies van gewicht zoo men met hermetisch gesloten
toestellen werkt 2). Doch ook hier is het niet te doen om de
gewichtswet te bewijzen, maar om de goede sluiting der toestellen te toonen.
In het Traite' Elémentaire vindt men een proef beschreven,
die gelijkt op een experimenteel bewijs voor de gewichtswet
en zeker a j5osteriori als zoodanig beschouwd kan worden.
Lavoisier verbrandt phosphorus en onderstelt dat het gevormde
phosphorzuur evenveel weegt als de phosphorus en de zuurstof tezamen. Om echter niets aan een onderstelling over te
laten, wijzigt hij de proef zoo, dat men het phosphorzuur
direct wegen kon. Men zie echter in deze proef geen poging
tot bewijs van de gewichtswet, doch een controle voor de
nauwkeurigheid van de verbrandingsproeven, een kriterium voor
de opvatting, dat er bij de proef geen ander chemisme geschied was, dan ondersteld werd 3). Lavoisier zegt dan ook heel
gemoedelijk, als het phosphorzuur evenveel blijkt te wegen
als de phosphorus met de zuurstof, dat dit »était au surplus
facile à prévoir."
i) Ibidem. II. 395•
2) Oeuvres Complètes, II. 406.
3) Tra3té Elémentaire, 2e Ed. I. 6o-6i.
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Het is mogelijk nog meer uitingen aan te wijzen, die als
een verdediging der gewichtswet kunnen beschouwd worden,
doch bij nauwkeurige overweging zal men vinden, dat die
wet steeds wordt aangenomen en als controle voor de nauwkeurigheid gebruikt. Want dat Lavoisier van de juistheid
der wet overtuigd was, daaraan twijfelt niemand. Hij heeft
ze echter noch ontdekt, noch getracht ze te bewijzen, zooals
de legende beweert, en evenmin de formule uitgevonden, door
de legende als zijn schoonste vondst beschouwd.
En hoe de verhouding is van de geschiedenis tot de -legende, dat heeft dit opstel willen uiteenzetten.

DE IDEE IN DE GESCHIEDENIS''
DOOR

ALBERT VERWEY.

I.
Het is mooi, in de Rede van Dr. Bussemaker waartenemen
hoe met de tijden de systemen wisselden, waarin de menschheid de gebeurtenissen van haar verleden rangschikte en
begreep. Als de produkten van drie groote tijden komen zij
naar voren, de drieërlei groote stelsels, nu vergaan, maar
waarvan de grondlijnen en vormen ombrokt en doorgroeid
met menige onvergeetbare traditie en steeds weer groenende
legende hun vast bestand hebben in ons besefvanhistorische
tijden, en eerwaardig zijn als ruïnen, door het voorgeslacht
als kasteelen bewoond.
Eerst in Romeinschen tijd het stelsel van Polybius. Dat
had Rome voor middelpunt, en om het middellandsche zeebekken liggen de oevers langs, de Romeinsch-Karthaagsche,
de Macedonisch-Grieksche, en de Syrisch-Egyptische Staten,
als schoone leden van dat lichaam, waarvan Rome de ziel.
Toen in christelijke eeuwen twee verschillende. Het eigenlijk-christelijke eerst, van een Menschheid stijgende tot den
Christus, en dalende van waar de Gekruiste aan zijn hout
hing, langs de hellingen van Golgotha naar de schemeringen
van het Laatste Gericht . Dan dat oud-testamentische, naar
den droom van Nebukadnezar, het beeld dat een hoofd van
I) Naar aanleiding van de behandeling der Algemeene Geschiedenis. Rede
bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt aan de Rijksuniversiteit te Groningen, den i6en Maart 1895 uitgesproken door Dr. C. H. Th. Bussemaker. 's- Gravenh. Mart. Nijhoff 1895.
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goud, borst en armen van zilver, buik en dijen van koper, de
voeten en schenkelen van leem en ijzer had, van vier groote heerschappijen de verbeelding, waarvan de laatste, de Romeinsche, begonnen met Augustus en Christus, in dien christelijken
tijd nog altijd bleef.
En dan eindelijk dat van de Renaissance. Eén klassieken
tijd erkende dit, en een waarin die klassieke tijd zou zijn
her-leefd. Daartusschen de Middeleeuwen, een tijd van overgang. Deze indeeling is het die ook nu nog in de handboeken resteert.

Is het niet opmerkelijk dat de Menschheid altijd weer door
éen feit, éen persoon, éen instelling, door zulk ééne als haar
verbeelding en belangen beide op het hevigst getroffen heeft,
bij het vormen van haar groote koncepties wordt gedomineerd?
Rome, Christus, de Renaissance — beteekenen die namen
de tijden zelf niet, hun belangen en hun symbolen, hun werkelijkheid en hun idee ? Welnu, naar dit feit, naar die persoon,
naar deze instelling, schikt zich al het andere in hun zien van
de geschiedenis. Eerst om Rome, dan om Christus, dan om
de Renaissance wordt het wereldgebeuren gegroepeerd.
II.
Niet minder leerzaam dan dit gedeelte van Dr. Bussemakers
Rede is dat andere, waarin hij aanwijst hoe uit de laatstgeschreven wereldgeschiedenis, die van Ranke, niét éen zulk
een Idee valt los te maken, maar alleen verschillende gedachten,
waarvan het blijkt dat zij in verschillende tijden van bizonderen
invloed zijn geweest.
Of het dan waar is, dat in ónzen tijd de beschrijving van
de geschiedenis ontsnappen zal aan wat ons in vorige de
wet van haar wezen leek : de groepeering van al het andere
om een, van stoffelijke en geestelijke beteekenis, opperste
moment? Hebben wij ons Rome, onzen Christus, onze Renaissance niet? Blijven wij enkel, met Ranke, »Gods geheim" in
den wereldloop voor »ondoorgrondelijk" aanzien, en beproeven
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niet, als toch naar den aard zou zijn van bewuste wezens,
ons een denkbeeld te vormen van dat geheim ? Korter, konkreter dan, want geen ideeën, feiten, overweldigende feiten
voor lichaam en geest beheerschen zulke bevattingen : is er
niet één feit in de moderne tijden dat voor ons gelijkwaardig
naast Rome, Christus en Renaissance staat, dat ónze belangen
en verbeelding op het hevigst heeft beroerd?
Wat wij leeren uit Dr. Bussemakers rede is dat dit voor
de aan onze hoogescholen gezaghebbende geschiedschrijving
niet zoo schijnt te zijn. Ranke, stellig de grootste van alle
geschiedschrijvers om de liefde waarmee hij elk feit voorzichtig als een kostbare vondst in de zachte weving van zijn
stijl gevlijd heeft; Ranke, stellig de betrouwbaarste van
alle geschiedschrijvers voor zoover betrouwbaarheid het deel
is van wie nooit een feit erkende voor hij het ontdaan had
van de windselen van onbetrouwbare woorden ; Ranké,
stellig de ruimste en rijkste van alle, omdat géen zulk een
overvloed van feiten in zoo schoone komposities heeft doen
groeien als tot levende gewrochten ; die hij aanzag, niet als
een werkman, maar als een gelukkige wandelaar, die op zijn
ochtendlijke voetreis eensklaps een monument van kostelijke
architektuur ontmoeten zou, waarvan hij verhalende zelf niet
weet wat hem liever is, dat kunstwerk of de blijmoedigheid
Ranke is de niet genoeg te
waarmee het hem vervult;
bewonderen half-god die aan onze hoogescholen
en dit
door talrijke adepten
alles bewijst met hoe groot recht
maar is die Ranke wel de man, kon hij
aanbeden wordt :
op grond van de omstandigheden waaronder hij opgroeide
en leefde, wel de man zijn, om den bliksem te voelen inslaan
van die éene de menschheid schuddende gebeurtenis, die
voor de geschiedenis van die menschheid voortaan de Idee
zou zijn?
III.
Vergis ik me, of is er naast de nationale gedachte van
Duitschland, naast die van de Staten-vorming en van een
Rijks-eenheid uit vele staten — die, uitgesproken of niet, ál
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Ranke's verschillende gedachten samenhoudt — is er naast
die niet een andere al een eeuw lang, niet in Duitschland
alleen, maar in Europa, die in de fransche Revolutie is geinaugureerd ? Vergis ik me, of zijn naast Ranke die de duitsche, niet andere geesten groot geweest die de europeesche
gedachte het sterkst gevoeld hebben : Heine bv. om geen
geringeren naam te noemen, en als ook een geschiedschrijver
geen mindere dan Michelet?
Ik weet niet of ik meer Ranke's geschiedenis van de Duitsche
reformatie, dan Michelets geschiedenis van de Fransche revolutie moet bewonderen.
Ik weet niet of Heines menschheidsliefde mij liever is dan
Göthes teederheid voor ieder ding.
Maar zeker is dat zooals Heine naast Göthe, Michelet naast
Ranke moet genoemd worden, en dat niet Ranke en Göthe,
maar Michelet en Heine dien bliksem van den modernen tijd
hebben gevoeld.
IV.
En daarop nu zal het voor onze voorstelling van de wereld
ook nu wel weer aankomen. Evenals Rome, evenals Christus,
evenals de Renaissance, is nu de Revolutie de ziel van zulk
een voorstelling. Het besef er van is behalve bij die grooteren
bij honderden kleineren : de kloof die de Revolutie is tusschen
alle vorige tijden en dezen wordt op honderderlei wijzen erkend.
Alleen niet door de officieele geschiedschrijving. Onder
den invloed van de kalme grootheid van Ranke versmaadt
zij Michelets hartstochtelijke. De Revolutie, om den wille
van het evenwicht. Zoo wijs dit voor den mensch mag zijn,
zoo fataal is het voor den geschiedschrijver. Niet de kalme
voortzetting nu eenmaal, maar de hartstochtelijke breuk en
opnieuw-bouw slaat de verbeelding van de volkeren.
Die geschiedschrijving uit rustliefde en gemis aan gevoel
voor het hartstochtlijke, -- de onwetende menigte uit onvermogen den natuurlijken mensch te voelen, dien de Revolutie
zoo schoon gewild heeft, zijn gelijkelijk onvatbaar voor die
beschouwing van het aardsch gebeuren, waarin één lange

263
worsteling van ongelijkheid in het geljklzeids-ideaal van die
Revolutie sterft.
Voor de eene is dat ideaal onmogelijk, voor de andere
is het de mensch die goed eet en drinkt. Het laatste heeft
voor dat het praktisch is, en laat de hoop over dat de verzadigde menigte ook eens een schooner zal zien. Het eerste
is achterlijk en kan niet voortkomen.
Het mist, zooals Ranke het ten slotte voor zijn Wereldgeschiedenis gemist heeft, het bevoel voor het Feit, waarom
die geschiedenis zich in de volksverbeelding groepeert. Die
verbeelding maakt ten slotte de koncepties toch die voor het
denken van de volken onmisbaar zijn. Die verbeelding
het zou niet voor het eerst zijn dat men haar minst aan de
hoogescholen vond.
2

April '95.

MARTHA
ROMAN
DOOR

A. ALETRINO

Opgedragen aan Dr. N. v. Rijnt5erk.

(Vervolg)
XI
's Ochtends van een vroege-lentedag zat Martha in den
tuin voor het huisje op den Ruiterweg in Hilversum. Om haar
heen, zacht-vloeiend onder het dunne zonlicht, zilverde een

vredende kalmte week-twijfelend van den bleek-blauwen hemel,
beweegloos warrel-takkend de boomen recht-op naar de lucht,
waartegen het groen der kleine knoppen schemerde met
têer-wazigen schijn. Telkens zuchtte lauw-warm een smalademend windje door de ochtendstilte, mêeblazend vochtende
geuren van donker-natte aarde, hooi-riekend de koelende
suizingen, die losden in de wijde ruimte. En rondom stond
de bleeke stilte onbewegelijk, drijvend met luidlooze helderheid,
even nu en dan doormompeld van een vaag heen-lossend
geruisch, opdompend van den onzichtbaren straatweg, scheidend
den smallen Ruiterweg in een onbekende eenzaamheid.
't Waren pas een paar dagen die zij in Hilversum was,
vreemd-voelend in de plotselinge rust die over haar heen
kalmde na de roezig-schemerende weken geleefd in een
snelle jachting van emoties. Nu in de matte, nêer-peinzende leegheid van haar eenzame zitten, was 't haar of er
opeens tijden waren heengehaast tusschen de vorige weken
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en den ochtend, terugschuivend haar voorbije leven eindeloos
ver, nevelig verwonderend de herinnering der laatste maanden,
die woelig na-moeiden in haar hoofd. In de moeielijk
helderende denk-warreling die heen-en-wêerde langs haar
matte soezen, zocht zij voor zich op te zetten wat komen kon
in de sleurende lêegheid van haar volgend leven. Alles wat
achter haar was geleefd zou blijven weggedekt in een nooitwêerkomend voorbij zijn, zij zou een nieuw bestaan beginnen
waarin zij geen eindende lichting zag, geen enkel belovende
verandering, een leven eindeloos van alleenheid, eindeloos
van onveranderd voortgaan. Na 't spreken met haar broêr
eenige dagen geleden, waarvan zij de woorden scherp zag
opstaan in haar denken, had voortdurend die eene gedachte
in haar gezeurd, dat alles uit was, voor goed uit. Hoe meer
.zij naklankte wat hij met haar gesproken had in de leege
wachtkamer van het station des te helderder scherpte het
voor haar oogen, dat er nooit meer een verandering voor
haar kon zonnen in de eeuwige grijsheid van haar verder
leven. Toen zij was teruggekomen naar Amsterdam, gebroken voelend de zenuw-spanning waarin zij had gesleten de
laatste avonden van den winter, had zij hem plotseling zien
opkomen uit de woelende dooreen-warreling der menschen.
ernstig nemend haar arm in den zijne, terwijl hij zwijgend
haar mee-liep naar de wachtkamer, waar zij waren gebleven,
klein-zittend buiten de wisseling der vreemden, weggescheiden
uit den wijden omgang van het grooter stadsleven om hen
heen. En in een mistenden nevel hoorde zij weer zijn woorden, dat zij zou wegblijven waar heen zij wilde, totdat haar man
zou hebben bepaald, wat zij zouden leven hun verder bestaan.
Haar broer had zoolang een kamer voor haar gehuurd in
Hilversum en daarheen was zij gegaan, wachtend de lange
dagen tot hij bij haar zou zijn om af te spreken hoe zij
verder zou doen.
Hoe meer zij nadacht over zijn zeggen, hoe meer 't haar
leek onwaar te zijn dat zij alles had doorgeleefd. Soms was
't haar of zij 't niet was die zij zag loopen in de nevelende
vaagheid van haar terug-ziend herinneren, of 't een ander
was die zij zag doen, wat zij meevoelde in de verre doezeling
Is

van droom die zij hoorde naklagen in haar peinzen. Dat
gevoel had zij in den laatsten tijd dikwijls gehad, in haar
zijn buiten met Theo, in haar terugkomen naar Amsterdam,
den heel langen dag in den trein, onder de rommelende
dendering van de schokkende wagen, telkens opmistend met
vreemd-voelende golvingen tusschen 't praten met vreemden,
waarin haar stem klonk alsof zij 't niet was die sprak.
Wanneer zij nu, ver-staande uit de wildroezende duizeling
waarin zij zoolang had gedroomd, terugdacht aan alles wat
gevreugd had door de kleurvaging der laatste maanden, zag
zij alleen dien avond in den maneschijn op het balcon, terwijl
zij gelukkig stond onder de gouden nagalming van zijn spelen.
Daarna was er niets meer geweest dat helder kleurde in haar
leed-grijzend leven. Twee enkele uren scherpten op in het
grijs van dien tijd, twee uren wrang van pijn-smartende herinnering, ruw-veegend een helslaande vlamming van smart
in de grauw-drukkende herinneringen van die dagen. Twee
uren van eindeloos leed, één uur toen Theo haar gezegd had
dat hij wegging, een ander toen zij heenliep uit haar huis,
teruglatend in de ernstig-weenende stilte van haar weggaan,
haar kind en haar man. Wat toen gewaanzinnigd had door
haar denken, had zij nooit meer terug kunnen zien.
Zij had 't allang gevoeld in hun omgang na den langen
winter van vlammende passie, doorgeroesd met Theo, dat
haar liefde zwaar drukte op zijn leven. Zij had 't gevoeld
in zijn telkens korter blijven in haar huis wanneer hij
's avonds kwam, in zijn telkens niet kunnen wanneer hij
zou komen en zij geleefd had dagen achtereen op die eene
visie van genot ; zij had 't gemerkt in het langzaam wegmodderen van hun liefde tot een grove passie, uitbrekend tot
uren van wilde omhelzing waaruit zij wakker stond in de
plotseling-rouw scherpende gewoonheid van haar omgeving;
zij had 't gemerkt in zijn ongeduldig toegeven aan haar willen
wanneer zij probeerde hun verhouding mooi te kleuren met
het licht van haar romantisch willend gemoed. Toen zij wakker was geschrokken den eersten keer, toen hij haar gegrepen
had in een duizeling van opgespannen lust, had zij een weeksmartenden weemoed hooren snikken in haar borst over wat
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er was gebeurd, klagend haar mooie liefde die daarop was
gebluscht. En zij had geprobeerd haar liefde hoogte houden,
hooger dan zij kon, machteloos haar lichaam ,. te stutten tegen
zijn willen, telkens weer toegevend den drang van zijn wil,
telkens weer wakkerend uit haar kort-gevoelde drift tot een
pijnlijk, walgend, schamend duidelijk-zien wat er was geworden
van haar mooie droomen. Dan leefde zij naast haar man
voort, tijden soezend naar zijn altijd egale lief-hebben, medelijden voelend met zijn vertrouwende liefde die gelukkig was
in haar geluk. En zij nam zich voor anders met Theo te
zijn, alleen een ideaal gaan door hun leven, een hooge illusiegang door de zonnende dagen van hun liefde, die zij zouden
koesteren met teer-dragende handen tot 't einde van hun
dagen, spreidend een blauw-rustigend licht over hun leven.
Maar verder en verder voelde zij zich indrabben naar de
walgende grofheid van een banaal bedriegen van haar man,
zenuwachtig vreezend wanneer hij over Theo sprak, angstig
dat alles helder zou worden voor zijn oogen en zij voor hem
zou moeten staan, ellendig, schaamte-gloeiend haar gezicht,
klein-schuldig voor de eerlijkheid van zijn voelen. Dikwijls
had zij geprobeerd haar verhouding met Theo af te maken,
terugzettend hun leven vreemd van elkaar, maar dan zag zij
weer de wijde leegte beloven in haar verder bestaan, de
duistere kleurloosheid die geschemerd had over haar dagen
voor dien tijd, den altijd verlangenden weemoed dien zij getreurd
had haar lange leven door, en die zij kort had gedroomd te
zien heen-wijken in de lichtende werkelijking van haar verlangen. En angstig dat leven weer te moeten doorsleuren
dag aan dag 't zelfde in die lang-geweten doodheid van haar
voelen, duwde zij haar denken weg, machteloos zich op te
krachten tegen wat misschien nog een kort licht kon kleuren
over haar dagen.
En de winter was heengegaan!
Toen op eens was 't neergeploft in haar denken, ruw storend den gelijkwennenden gang van haar nieuw bestaan. Theo
was weggegaan naar buiten, teruglatend haar alleen in de
wanhoop van haar leed, leêg-duizelend haar hoofd in de
moeilijk begrijpende werkelijkheid van wat gebeurde.
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't Was haar geweest of een grof-dreunende slag gebonkt
had op haar hoofd, buigend haar lichaam tot een slap neermatten, machteloos en lam, ineen weekend haar kracht zich
op te zetten uit de logge moeheid waarin zij denkeloos nasoesde
den klank van zijn woorden. "Maar plotseling na zijn wegzijn
was de lust in haar gespot zich zelf te pijnen, te wroeten in
de zeere rauwheid van haar wondvoelen, te spotten hooguit
haar neergesmakte illusie, pijnend meer en meer de schrijnende smart die scheurde door haar denken. En vol-bewustend wat zij deed, had zij alles aan haar man gezegd, vlijmend
haar woorden naar hem heen, treiterend haar eigen leed in
het verdriet dat zij zag wringen in zijn gezicht, scherper en
scherper borend de smart van haar ellende met haar zeggen,
wegslaande uit haar mond alles wat zij hoorde knakken in
haar borst, wreede woorden van haat die zij onwaar voelde,
terwijl zij ze zeide, spotklanken die zij striemde uit haar keel,
huil-lachend het leed dat zij voelde terug-klappen in haar
denken, een razende geeseling van langgekropte beroerdheid,
uitruimend alles wat gemodderd had in haar diepe voelen
maanden lang, boetend in de bekentenis van haar ongeluk
alles wat zij had voelen wrangen in de anders-gewilde werkelijking van haar droomen. En daarna was zij ingesmakt
tot een lam, denkeloos neerzitten, onverschillig en zonder
kracht, alleen voelend het groote lêegzijn van haar leven, nu
Theo weg was, alles terug ziende punten naar die ééne gedachte met hem te willen zijn, hoe dan ook.
En op eens, na een langen, lêegen dag, was 't opgespat in
haar denken hem achterna te gaan, en hem te vragen wêer met
haar te zijn als vroeger in de pijnende ongekendheid van haar
liefde, nêer te smeeken haar vrouw voelen en hem te bidden
haar te nemen in zijn gaan door het leven, alles willend liever
dan zoo te blijven alleen met de herinnering van zijn geweest
zijn, dan voort te leven een wanhopig bestaan onder het altijd
verwijtende berouw van dat eene, groote mooi dat zij had
kunnen hebben en dat was heengegrauwd tot een schamendsombere naklacht.
En zij was weggegaan uit haar huis, nêerharciend haar
huilen dat opwrong naar haar keel ; 't was 't laatste moment

dat zij stond in haar eigen thuis, in de warm-koesterende
omgeving waarin zij geleefd had, jaren achtereen, zij wist 't
vooraf dat zij nooit zou terugkomen bij haar man en bij haar
kind ; wanneer zij weg zou gaan zou zij voor altijd scheiden
wat geweest was in haar vroeger leven en de jaren die zouden komen.
Nog had het denken aan haar kind haar vastgehouden van
haar willen, nog had zij geangst heen te gaan en haar kind
nooit weer te zien, snijdend tusschen hun bestaan een nooit
weer te dekkende scheuring. Maar alles wat zij zag opsnellen
voor haar onrustig zien was heengesomberd achter het donkerbelovend waas van haar volgend leven, zonder den grooten lichtschijn die in de laatste maanden haar dagen had gemooid,
en die haar een korten tijd haar bestaan minder had leeg had
doen voelen.
En zij was heengegaan uit haar huis, voortgejacht door
altijd die ééne verlangende gedachte Theo weer te vinden,
brekend haar heele leven, blind voelend voor alles om haar
heen, alleen ziende in de krankheid van haar willen het
illusiënd idee dat zij gelukkig kon worden wanneer zij met
Theo zou zijn, heen vergetend de langzame weg-drabbing
van hun liefde, vaag herinnerend hoe zijn liefde was ingekoeld
tot een gewone passie.
Wanneer zij nu terugzag naar de weinige dagen die zij

was heengeweest was, 't haar of een benauwende droom in
dien tijd geklemd had op haar leven. Een eindeloos zitten
in den nachttrein naar Parijs, alleen in den leegen coupé,
slapeloos rechtop starend uit 't venster; een nooit eindigende lentenacht onder 't vermoeiend doordenderen van
den trein, altijd voort, de dag die langzaam wegschemerde
onder de laat-lichtende blauwing van den hemel ; vage herinneringen van menschen die zij zat na te kijken in hun
loopen langs den stilstaanden trein ; helder witte landwegjes
geheimzinnig stillend onder het avondlicht, wegbochtend kort
onder het overrammelen van haar wagen, wijde grasvlakten
uitbreedend langs den spoorbaan, 't zelfde, onveranderd liggend
verre einden, met aan den horizont een schemerende donkering
van stilstaande boomgroepen. En telkens een kort vaststaan
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onder de ongekende kapping van een station, en weer verder
en verder rommelen in de schudding van den trein, een langzaam veranderen van den avond buiten het raampje, een
onzegbare versshilling van wat er schemerde langs den weg;
't lange rustig zijn in een vreemde stad onder de klanken
van anders-sprekende stemmen, en weer voelde zij zich schokken met een duizelende jachting in den nacht, den eindeloozen
nacht, waarin zij rechtop zat te staren naar de schim-lichtende
korte zwevingen van wat naast den trein vaagde, luisterend in
het rommelen der wagens het terugklanken van haar denken,
vermoeiend, vaag, teemend altijd dezelfde woorden als in een
droom, voelend in haar hoofd een pijnende vermoeidheid, die
haar telkens liet leunen achter tegen 't kussen, waarin zij den
trein week voelde schudden, rusteloos en zonder ophouden.
Een zoeken naar een kort-trillende slaap in het hooren der
regelmatige schokken, telkens wakker schrikkend door het
klagend fluiten van den trein, koelend haar zwaarspillend
hoofd in den stillen nacht, wanneer zij stilstond in het donker
van een station, haar nieuwsgierig soezen naar de slaperige
menschen die even liepen langs den trein, hel-sprekend in de
duisternis waarin 't zuchten van de locomotief breed blies,
schoksteunend een korte poos moe, onwillig voort te rukken
in den wijden nacht, die angstig drukte over de slapende aarde.
En eindelijk een vaag lichten ver aan den horizont, een even
zichtbaar helderen van den vast-spannenden hemel, langzaam
wijder en wijder lossend een weeken schijn door de lucht,
langzaam optrekkend in dun-vloeiend schemeren den vast-liggenden grond, duidelijk scherpend de huizen langs den spoorbaan, die bleven slapen in een doode rust, een sneller denderen
van den trein in het bleek-zuiverend landschap. En de zon
roosde in de dampige misting van den dag, ernstig goudend
een breed licht tegen den heenstillenden nacht, glim-veegend
helder-glanzende lichten over de groene velden, schitterend korte tikken licht op de diep-klompende dorps-huizen,
een ruime spreiding van kalmte, waarin het rusteloos jachten
van den trein eindeloos moeide, altijd door, verderen verder.
En daarna Parijs. Een groote, warrelende menschenmassa
langs haar heen, een ruisch-rommelend geluiden van stemmen
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tusschen 't ratelen en bewegen van rijtuigen, waarin zij was
gegaan onwetend waar zij reed, alles hoorend in een mist,
een droom-ziend vagen van hoog-vastende huizen, met schitteringen van goud-letterende woorden die zij las, nazeurend
de klank-luiding in een moeiend teemen van haar denken,
wonderend telkens haar korte heenzijn van huis in de warrelschimmende denkmoeiing waarin zij ging. En toen een boden
slaap, een dood wegzijn uit 't vreemde leven dat zij hoorde
ruischen rondom haar liggen, een onbewust voortleven in de
brokkelende visioening van vreemd-gekende herinneringsbeelden, een willoos vergeten van alles wat gestriemd had door
de laatst-geleefde uren van haar bewust zijn, lêeg nakend
een klein oogenblik haar zien in de vreemde omgeving van
het onverschillig vertrek waarin 't op eens pijnend puntte in
haar denken waar zij was, snel-woelend langs haar oogen alles
wat gebeurd was, schimmend alles eindeloos ver in een wonderend tusschenschuiven van lange jaren.
Zij was naar zijn hotel gegaan, een laffe schaamte voelend
in de heldering van haar gedachten uit de doffe soezing waarin
zij de laatste uren was geweest, op eens nuchter ziende haar
doen onder 't helle licht van haar nêergekalmd willen. Hij
was uit en zij had een langen tijd op zijn kamer zitten wachten, onrustig zenuwend in de matte stilte van het vertrek,
waarin zij vaag de straatgeluiden hoorde ruischen, opdwarrelend van ver onder de vensters, scherper ziende haar doen in
de vervelende lêegte van haar rustig zitten waarin meer en
meer haar zenuwen inmatten tot een zuiver denken. Zij was
op 't balcon gaan staan, onwillekeurig kijkend naar de huizen
aan de overzij waarin zij de beweging van menschen zag,
langzamerhand wegsoezend op de gedachten wat zij deden,
nieuwsgierig lettend hun heen en wêer gaan, volgend in haar
denken lange fantaisien over hun leven, vragend wat zij
zouden denken van haar staan alleen, onbekend in de dagelijksche gewoonheid van hun bestaan. Nu, in het duister-ver-heenzijn van die uren rook zij wêer de vreemde geur die over haar
heen gewolkt had, opscherpend voor haar oogen alles wat
dien dag gebeurd was, een grijze geur van stoffig asfalt waarin
de lucht van paardenmest wolkte met matte streepen, zwevend
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naar haar heen op het dofschuivelend geluid van voetstappen,
onrustig, vermoeiend in een onophoudende beweging, 't krassend schuiven van wielen die langzaam over de schuine straat
gingen, een groote witte omnibus dien zij zag wegkleinen naar
den hoek van de straat tusschen de klein-zwarte stippeling
van menschen die diep beneden haar liepen. Zij had hem
zien loopen plotseling trekkend in haar oogen zijn figuur uit
de lichamen die onbekend heen-en-weerden onder haar. En
op eens was 't haar geweest of hij veranderd was, vreemd
lichamend onder het nieuwe licht waarin hij liep, moeielijk in
haar herinnering zettend hoe hij geweest was een tijd te
voren. Zij was terug gestapt in de kamer, angstig berouwend
dat zij was gekomen, vaag vooruit voelend dat zij vreemden
waren geworden voor elkaar. Hij was opgeduidelijkt voor haar
oogen, verwonderd pal staande in de openhoeking van de
deur, onwillig somberend zijn gezicht toen hij haar herkende.
En op eens had zij in hun zwijgen hun liefde gezien, vreemdpijnend onder het _ ongekende licht van de lêege omgeving;
't was haar geweest of zij plotseling wakkerde uit de droomdrukkende neveling waarin zij geleefd had, of op eens haar
krankzinnigheid nuchterde een koud, helder-ziend begrijpen in
de duisternis van haar denken.
Zij hadden gesproken tijden achtereen, hij telkens opzettend
voor haar luisteren een vaag ontschuldigen van zijn doen,
groot-woordend het ongeoorloofde van hun omgang, wêer en
wêer zeggend dezelfde woorden tegen haar niet kunnend begrijpen, wanneer zij terug vroeg de dagen die zij samen hadden
geleefd in een warm-bindend verlangen naar elkaar. En zij
had voorgezet aan zijn niet-willen alles wat zij gedroomd had
voor hij was gekomen in haar leven, alles wat had rondgemooid
in haar denken de dagen die zij alleen zat in de eenzaamheid
van haar stille huis, voortdurend mengend zijn leven in de
illusie van haar droomen, alles wat zij had voelen trillen in
haar binnenste, wanneer hij naast haar was de lange winteravonden in haar kamer en zij zwijgend staarde naar zijn hêenen-wêer bewegen op de rythmende zanging der muziek ; het
goud-lachend visioen dat zij gehelderd had voor haar oogen
wanneer zij terugdacht aan de heen-genevelde uren van zijn
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bijzijn ; de juichende vlamming van geluk die zij had voelen
gloeien kort maar door haar bestaan den tijd toen zij had zien
duidelijken in haar binnenste peinzen dat zij hem lief had,
eindeloos lief, en zij in hem zag de wezenlijking van haar
lang-gedroomde illusie, de werkelijkheid van het geluk dat zij
verlangd had lang, lang te voren. En smart trillend tegen zijn
koppig zwijgen had zij hem verweten wat hij gebroken had
van al 't mooie dat zij had verwacht, wat hij gelogen had in
het toegeven aan haar vragen, spuwend voor hem neer 't
vuile dat hij gemorst had over het zuiver blanke van haar
visioen, langzaam toornend naar hem heen het schamend
schuldig voelen van haar leven, wijtend aan zijn achter-gedachte
berekenen dat zij zich . had voelen diepen naar een donkermodderend bestaan, onherstelbaar grauwend over haar verder
leven een nooit wêer te helderen lichteloosheid. Maar altijd
had zij gestuit tegen zijn telkens herspreken van wat hij gezegd
had, telkens voorzeggend aan haar vragen 't zelfde wat hij
had opgezet in zijn denken, onwillig vast, altijd wêer klankend
dezelfde woorden naar haar heen, lang wikkelend wat hij herhaalde in een wenteling van zinnen, warrend in haar hoofd
haar recht-gewilde denken, nevelend in een vage luiding van
klankende woorden haar scherp pogend overtuigen.
En zwijgend onder zijn zeggen had zij 't gevoeld in haar
binnenste denken dat 't niet meer kon, dat hij niet mêevoelde
wat zij altijd had gewild, wat zij mooi had gezien in de visioenwilling van haar leven, dat hij nooit begrepen had haar hooge
ziening van een lievend leven naast elkaar, rein in de warmkoesterende vlamming van hun liefde, een eeuwig goudend
zonnen van hun liefde over hun bestaan, innig, eindeloos verlangend hun samenzijn in een ideale omarming zonder ander
willen dan een altijd durend geluk.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Wat daarna geleefd had in haar bestaan was een vage
mengeling van schimmig geziene dingen, een roesemoezing
van wisselende, vaag-lichtende beelden, een dof-drukkende angsting van een droom-voelend leven uren achtereen, zonder
vorm, zonder herinnerende scherpte. De weinige dagen die
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zij in Parijs was geweest, visioenden eindeloos langen tijd in
haar denken, jaren scheidend tusschen haar heengaan uit haar
huis en haar wêerkomen.
Langzaam had zij zich hooren wakkeren uit die vreemdvoelende onbewustheid door de leege rust van de zachtluidende omgeving, waarin zij de laatste dagen leefde, 't was
haar of geleidelijk een zwaar-dichtende duisternis heenhelderde
van haar denken, sluipend scherper-lijnend haar zien in de
wonder-beeldende onpersoonlijking van haar leven.
In de week-lauwende stilte waarin zij zat, voelde zij een
onverschillige lusteloosheid drijven op haar voelen, een wonderende spotting voor alles wat zij gedaan had in de troebeling
van haar vroegere dagen. 't Was haar of zij vèr-af-staande
weerkeek op wat een ander had gedaan, op wat met een
ander was gebeurd, een ander die zij had gekend tijden te
voren en die haar nu was vreemd geworden in de wisseling
van ieders gaan door eigen dagen. Meer en meer voelde zij
een opluchtende vrede zachten over haar denken, een neerliggende voldaanheid dat alles voorbij was en was uitgewoed
tot een leege zenuwloosheid waarin zij kon nieuw leven een
ander bestaan, egaal, eentonig, zonder de slijtende emotie,
waarin zij vroeger had geijld. Er was een moeheid in haar
geknakt, een nooit weer te heffen moeheid die haar door
liet leven, lam, onverschillig, passief, nemend de uren
zooals zij gleden over haar heen, zonder wil, zonder een
verlangen, ver uit de woelende menschheid rondom haar
leven. Nooit zou zij weer komen tusschen den meelevenden
omgang van anderen ; haar doen had haar weggescheiden uit den
gewoon-gaanden sleurgang der menschen, verachtelijk staande
in de leege wijdte van allen, die niet gedaan hadden wat zij
had gedurfd, alleen ziende haar voelen, haar hooge willen naar
een leugenachtig mooi dat was vast-gegroeid in haar binnenste
zonder haar wil, zonder haar weten. Nooit zou zij meer het
leven zien in de romantische lichting van haar mooi-willend
idealen ; zij was moe, eindeloos moe, van een binnenste, nooitte-levendigen moeheid, 't eenige waarnaar zij zag was rust,
een wijde, denklooze rust, zonder scherp-kleurend verschil in de
gelijke, eentonig-langzame heen-vloeiing van haar verder leven.
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Om haar heen zong de vroege lentedag een zacht-fluweelend
licht, weemoedig zuchtend de geurende suizingen van den wind
door de klein-knoppende takken, een verlangend beloven van
gouden zonneschijn en licht. En zij bleef zitten in de luwvochtende lucht die rond haar hoofd kaamde, neergebroken
tot een machteloos berouwen naar den kleur-klankenden droom,
die een korten tijd gehelderd had door haar dagen.
XII.
Zij bleef in Hilversum wonen waar zij op de Groest een
paar kamers huurde.
Den eersten avond dat haar nieuwe woning klaar was, zat
zij voor het venster, moe van de drukte der voorbij gehaaste dagen. Zij had haar broer naar het station gebracht en zij was langzaam terug gewandeld in de eenzame stilte van den vroeg-heen-duisterenden dag, zacht
luisterend een vage melancholie die over haar heen weekte
in de grijze leegte der verlaten straten. Toen zij thuis kwam
had zij een tijdlang heen-en-weer geloopen in de vreemde
nieuwheid van haar kamers, rondkijkend naar den dooden
slaapstand der meubelen in den matten schemer van de suizende stilte. Zij had zich uitgekleed, loom bewegend in het
niets-meer-te-doen hebben van haar alleen-zijn en lusteloos
om iets uit te voeren was zij neergerust voor 't raam waar
zij was blijven soezen naar de losse heen-en-weer-dwaling van
haar gedachten.
Buiten leegde de Groest langs het huis, met . de grijze
grondplatheid tusschen de kort-hoogende . wandelpaden aan
beide zijden, waaruit de donkere boomstammen vast-stonden
kaal uit het zand, boven dichtend de wijdspreidende warreling
der takken, schemerig mazend een onrustige dooreen-lijning
tegen de opzwarende gevels aan de overzij. In het koelkleurlooze licht van den wijkenden dag zakte de avond luidloos op den egalen weg, even telkens bewogen door de loommetende stap van een voorbijganger ; een schommél-krakende
wagen schoof eentonig heen langs de boomen, moe voortgesjokt door een droom-gaand paard en daarna leegde de
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weg weer eenzaam, mat-liggend tusschen de grauw-schaduwende plekken der boomen. Telkens wiegde de wind een
lange, suis-pluimende schudding door de takken, kort-lichtplekkend een valsche helderheid uit de lucht, opbollend een
schuivende wolking van stof dat over den weg wemelde,
neer-spreidend de grauw-vervelende straat tot een wijde verlatenheid. Dan was alles een korten tijd stil, alleen het ruischen der takken zweefde een weemoedig koud-treurend klagen
onder den egaal-groezeligen hemel.
Achter haar in de kamer stompten de meubelen weg onder
den zacht-dichtenden schemer die luidloos naar binnen laagde
door de helder-grijze vierkanting van het hooge raam, ineen
somberend de kleuren tot een egaal-duistere neveling van
zwart, even nog hier en daar glimpend een spiegelenden veeg
licht. Langzaam stond een volle donkerte in het vertrek,
waarin het lichtje onder de trekpot op tafel een weeken, kleinen
schijn vloeide, onmerkbaar heenzachtend in de fluweele Buisternis rondom.
Van avond was zij voor 't eerst alleen, de eerste maal
dat zij gescheiden leefde uit den omgang met anderen,
het eerste uur van haar nieuw bestaan. Den eersten tijd toen
zij terug was had zij in haar diepe binnenste een vage verwachting hooren fluisteren dat alles wêer zou kunnen goed
worden, haar eigen voelen overdenkend naar het voelen van
haar man, steunend haar twijfelen tegen zijn liefde die haar
zou wêernemen in zijn omgang, langzaam vaster opzettend
haar verlangen in, de duidelijkende smart, die zij voelde over
den korten tijd van waanzinnig zenuwen, vóorbelovend aan zich
zelf dat hij begrijpen moest het verdriet dat pijnde door haar
borst. En meer en meer borend in haar vooruitzien 't altijd
weerkomen van die gedachte had zij in hem haar eigen
denken gemooid, wachtend dat hij haar zou terugroepen, om
voor hun kind wêer te leven naast elkaar.
't Was niet gebeurd, 't had niet kunnen weer gegoed worden wat zij had gebroken in zijn hooge, dankbare liefde, hij
had beter gevonden haar niet meer te zien, voort levend de
ruïne van zijn bestaan in de lichtelooze sleping van zijn verdere dagen.
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Zij had alles geregeld, alles besproken wat zij zouden doen,
koel redeneerend alsof 't een ander was voor wien zij alles
deed, telkens wonderend haar voelen waarin zij een kalm
berusten hoorde, onmachtig waar te overtuigen aan zich zelf,
dat 't niet voor een korten tijd maar was dat zij alleen zou
blijven.
Nu van avond in den weemoed van haar terugkomen onder
de melancholie der waaiende boomen, was 't opgeklaagd in
haar denken, plotseling duidelijkend voor haar zien dat 't
voor altijd was, dat zij alleen zou gaan, dat zij alleen zou
komen in haar huis, dat zij alleen zou blijven in de sombere
leegte van haar kamer.
't Was of een zuiverende helderheid scherpte in haar denken, beeldend tegen de duisternis van de kamer haar vroeger leven, de lichtende uren van haar getrouwd zijn, de dagen
van stille vreugd, de korte momenten van innige liefde die
zij had voelen warmen voor haar somber-droevende buien van
verdriet. In den verren afstand waarin zij alles nu zag staan
was 't of een mooier licht vlamde over dien tijd, of een nieuwvreugdende nooit-geziene kleur openbaarde over de herinnering van alles wat voorbij was, smart-berouwend het nooit
wêerkomen van wat zij mooi zag in den verlangenden weemoed
van haar herdenken. Dat was alles uit, gedaan voor altijd,
nooit zou 't weerkomen wat zij had heengetrapt in haar overmoedig begeeren ; nooit zou zij weer voelen de koesterende
warmte van een tehuis ; nooit zou zij naast zich voelen de
steunende kracht van iemand die haar liefhad, grenzeloos lief
en die haar zou helpen gaan den moeielijk zwarenden gang
door haar verder leven.
Terwijl zij zat te kijken naar de verlaten straat waar de schemer-schaduw dichter en dichter rustigde met treurende weekheid,
dacht zij na over haar verder bestaan. Zoo zou 't altijd zijn,
zoo zou zij zitten avond na avond, wachtend in den duisteren
nacht, oneindig lang, zonder ooit iets weer te hebben voor
zich in de lichtlooze neveling der toekomst ; z66 zou zij doorslepen haar dagen een na een langzaam heennevelend in de
snelle gelijkvormigheid van dag na dag 't zelfde.
En zij vroeg aan haar stille peinzen hoe lang 't kon duren.
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Zij was nog niet oud : de jaren die zij voor zich zag in onafgebroken reiing duisterden weg in de onbekendheid van een
liclitelooze toekomst, jaren na jaren zonder vreugd, zonder
verschil, zonder afwisseling. Haar leven zou zijn een langzaam wachten op den dood, een kleurloos passief laten leven
van haar lichaam in de geleidelijke verstomming van haar
voelen onder de leege omgeving waarin zij moest zijn ; de herinnering aan wat geweest was zou blijven zeuren in haar denken, telkens borend een nieuwe smart in haar voelen dat
altijd zou verlangen naar vroeger.
Zij voelde het scherp vlijmen in haar borst, zij wist 't nu
dat 't nooit zou veranderen in haar binnenste voelen, zij zag
op eens scherp staan voor haar denken 't verlangen naar
alles wat zij had gehad en dat was heengevloeid langs haar
leven zonder dat zij 't had genoten, berouwend in haar alleen
zitten nu dat 't nooit zou weer zijn onder het verlangend
willen van haar bestaan. Dood was haar leven, dood zou
haar leven verder zijn, een langzaam heenlevend sterven,
vreugdeloos, zonder licht tusschen den onverschilligen gang van
vreemden, zonder een helpend opbeuren van een lievende
genegenheid in de loodzware neerligging van haar energie.
Buiten stond de nacht rnsteloos over de aarde, weemoedig
fluitend het weenend ruischen van den wind door de donkere
lucht. Een wijd spritsende regen begon neer te waaien tegen
het donker glanzende venster, spattende een spikkeling van
druppels tegen het glas met korte, zacht-trillende tikken. Om
haar heen somberde een donkere eenzaamheid, wijd, benauwend, moê drukkend van lichtelooze wanhoop, wevend een
webbe van zwartdoffen rouw over den eersten avond van
haar nieuwe leven.
Daarna volgden de dagen gelijk achtereen onder de grijswaaiende melancholie der late lente, eentonig heen-sleepend
naar avonden smart-peinzend als den eersten. En 't was
als of 't weglevend licht van den door-getreurden dag
haar wêerdwong naar haar oude plaats voor het raam waar
altijd dezelfde grauwheid dreef over den stof-liggenden weg,
elken avond op nieuw deinend haar denken naar alles wat
gebeurd was in de verre neveling van voorbij-zijn.
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Langzaam begon de zomer op te warmen uit de woelige
wisseling der lente, zonnige dagen lichtend over de Groest
waar de schaduw der hooge boomen koele plekken donkerde
op het helle grijs der voetpaden. Wanneer zij 's morgens
haar huishoudwerk had gedaan, ging zij op de bank voor de
deur zitten lezen, frisch-ademend de zuiverwarme lucht die
over haar heen dreef, telkens starend naar boven waar de
hemel egaal, dun-blauw strakte tusschen de uitlijnende takjes
der boomtoppen. Dan steunde zij haar boek op haar schoot
en zij soesde weg in de kleine geluiding van het dorpsleven
om haar heen : een paar menschen die klap-stemmend in de
ochtendstilte langs het huis liepen, de verwegge - zang-roep
van een koopman die smal-helder door de rustige lucht opdwaalde, verder en verder zachtend tot een nauw galmend
luiden, het doffe rammelen van een wagen wegdompend tot
een vaag dreunen door de stilte en daarna lag alles wêer
een tijdlang onbewegelijk ; alleen het klop-hameren van den
smid van de overzij tikkelde over den weg, kort stillend tot
een matte rust en weer snel optakkelend achtereen, waartusschen het schelle fluiten van een gekooide vogel rolde, brokkelend in rond-bollende trekjes van zang.
Dikwijls bleef zij den heelen ochtend zoo zitten, plotseling
opschrikkend uit haar soezen wanneer het juichend stemluiden der kinderen die uit school kwamen woelig brak in de
gelijke stilte, verwonderd dat 't al zoo laat was, moê nasoezend hun heen-en-weer spelen, machteloos zich op te levendigen uit de suffende rust die over haar heen dreef wanneer
zij weer weg waren.
'S Middags ging zij wandelen uren achtereen, dwalend haar
stappen zonder doel, loopend tijden lang langs de schaduwende
wegen van het Spaanderswoud waar zij 't kraken van haar
voetstappen luisterde over den bruin-gladden grond, langzaam
voortdroomend op de gelijke beweging van haar gaan. In
de wijd-hangende stilte van den middag, loomwevend onder
den hoogen zonglans de dunne ragging van onzichtbare geluiden,
voelde zij haar denken terug dwalen naar vroeger, opnieuwend
in haar fantaisie de oud geweten illusie die zij zoo dikwijls
gemooid had in haar peinzen, moê-wakend uit haar onbe-
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wuste leven wanneer zij weer in het dorp terug kwam. En
langzamerhand werd 't haar of alles van haar leven onwaar
was, mengend de scherp-geweten dagen van haar bestaan in
het leugen-licht van haar fantaisieën ; de uren van diep-gevoeld
leed mooiend onder den illusiënden schijn van wat kon gebeuren,
elken middag weer zoekend wat zij den vorigen dag had
gepeinsd, geleidelijk haar leven ziende als in de opwinding
van een romantisch boek dat haar dagen vulde met de
mooie napeinzing van een anders wisselende wereld.
En zij leefde den zomer door in een kalm vreden van
haar dagen, onopgemerkt wennend aan haar vèr-zijn van
anderen, meer en meer voelend haar gezond rustigen uit 't
gewoel van de groote stad, waarin haar vroegere dagen grijslagen met de nevelende herinnering van een benauwenden droom.
De herfst goud-zonde aan den hemel met ernstig rustige
dagen van eindelooze kalmte, warm-stillend de middaguren tot
een eindelooze weekheid van droom-mooiende peinzing, met
langzaam tintende kleuren van stervend groen over de onbewegelijk spreidende bladen.
Op een middag was zij naar de Hoogt van 't Kruis gewandeld en was moê gaan liggen tegen de schaduwende
helling boven de hei. Vèr over haar stonden de bosschen
van Loosdrecht in een wazige misting van grijs-paarsch licht,
zacht voor-donkerend de hooge heuveling der boomen die
opstonden achter de platte vlakking van den gelijken grond.
In een langzame glooiing lag de hei, zacht opgaand naar de
onduidelijke donkering van groen aan de overzij, scherp-geurend
een warm-innige broeiing van droog-krakende lucht naar boven,
zacht-trillend uit de ros-paarsche schroeiing van den grond een
egaal trekkende fluweeling van onduidelijk violet, dat laag hing
over de bruin-donkere glanzing der ineen-gelijkende planten.
Hoog boven stond de hemel in strakke rust met de nauwzichtbare dekking van dun grijs, welvend in een ruime bochting naar den horizont, waar 't diepe blauw verzachtte tot een
dampig-paarschen nevel. En de zon beweegloosde een vaststaand licht, goud-glanzend een helder-tonende doorzichtigheid
over de aarde, diep-violettend de verre boomgroepen onder
een mistig-droomend waas van heen-vloeiende omtrekken,
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paarsch-glanzend de bloeiende tapijting van de hei, ontastbare
gouddraden wevend door de lucht, glanzend weglichtende plekken gladde helderheid op de donker-egale strekking van de
warm-blakerende laagte. In de scherp-donkerende schaduw der
hooge boomen lag zij te staren naar het gouden licht dat voor
haar stond in beweeglooze zuiverheid, luisterend de weeke
stilte die door de rustige ruimte zong. Zij voelde een zachte
melancholie treuren door haar borst, een langzaam stillenden
weemoed die klaagde door haar denken, nêer-mattend haar
egale leven tot een vaag-angstigend ongelukkig voelen. Den
vorigen dag was haar kind bij haar geweest, plotseling bewegend
in haar alleen zijn de woelige kleuring van haar jonge spelen,
eenzaam latend haar huis in de sombere schaduwing van den
neer-poederenden avond. 't Was haar geweest toen zij terug
kwam op haar kamer of op eens alle leven was heen-gescheiden uit haar huis, of de kamers lam, ineengezakt staarden
naar de leege duisternis die door de doffe vensters naar binnen
schemerde, of haar huis moê, neergemat stond onder het grijswemelende licht dat langzaam heenzoog van de aarde. Zij was
vroeg naar bed gegaan, visioenend voor het donker van haar
dicht-geknepen oogen de snelle weg-beelding van den dag, de
droom-na-nevelende herinnering van de weinige uren die het
kind naast haar had geleefd. En 's morgens toen zij opstond
had zij een moewe lusteloosheid gevoeld, zij was gaan zitten
voor het huis, nasoezend uur voor uur wat den vorigen dag
gelevendigd had door de egale gewoonheid van haar dagen,
ongezellig, vreemd voelend haar huis waarin zij liep met een
loodmoewen stap, stil-kijkend naar de terugheldering van wat
den vorigen dag gekleurd had in de vervelende leegte der kamers.
Nu, in de weemoedige fluistering der droom-liggende stilte
voelde zij de melancholie van den geheelen ochtend donkerder
treuren in zwaar-drukkenden somberheid ; 't was of de stilgouden licht-webbing een dichte smart weefde over haar peinzen, zuchtend onder de hooge rusting van den beweegloozen
zonneglans een weeke herinnering van lang voorbij geluk, een
rouw-verlangend leed van nooit te voelen vrede, een wijdbenauwenden weemoed van een groote, schoon-belovende toekomst, ver, ver, heen-wijkend tot ontastbaar werkelijken. Zacht
19
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soemden de kleine, teer zangende insectengeluiden rond haar
hoofd waarin 't weeke suizen der even trillende bladeren een
wit-scherp ruischen blies, dun heen-lossend in het wijde licht.
En de stilte stond ernstig, beweegloos, een gouden, eindeloos-vredende stilte, luidloos spreidend over den donkerrossen
gloed van de hei die langzaam overdonkerde naar de verte,
nevel-violettend in wazigen schemer.
Langzaam voelde zij vloeien in haar binnenste den weemoed
van de herfst, 't langzaam heen-sterven van den zomer, 't laatste
glanzen van het zomerlicht dat overgoudend in week-stil zuiveren moeielijk wijkend neerstond over de mat-rustende
aarde. 't Was haar of zij of haar eigen leven voelde heenstillen in de melancholieke rust van den dag, of haar eigen
leven 't einde was van een lang heengelicht bestaan, of zij
leefde de laatste dagen van een zon-gehelderden tijd, nàlichtend een laatsten glans in het weemoedig heen-scheiden uit
de mooi-gezónde dagen. En op eens puntte het in haar denken
dat de zomer voorbij was, dat zij zou blijven in de sombere
schemering van den langen winter, zonder terugkomst in de
warm-steunende meeleving van een lievend huis, dat 't voor
altijd was dat zij alleen zou zijn, zonder menschen om zich
heen die met haar zouden gaan in een innige steuning van
haar uitgesomberd denken. Op eens zag zij spotten voor haar
peinzen de langzame sleuring waarin zij had geleefd de lange
weken van den zomer, de vage gedachte dat 't maar tijdelijk
was haar wonen in Hilversum ; de gedachte die zij dikwijls
had voelen nevelen in haar hoofd maar die zij nooit had scherp
gezet voor haar zien, meelevend in de mooi-vredende goedheid van het zuiver-gelukkigend zomerlicht ; op eens zag zij
voor zich duidelijk dat zij nooit wêer zou terug zijn uit de
eenzaamheid van de laatste weken die langs haar waren heengeneveld. Zij zou alleen blijven altijd, eindeloos alleen tot in
't verre verschiet van haar dagen, eentonig, 't zelfde, sleurgaand week na week, maand na maand, jaar na jaar.
En neerbuigend haar hoofd bleef zij zitten staren naar den
grond, volgend de willooze beweging van haar handen, die
zacht streelden langs de neigende heen-en-weer wuiving der
lang-puntende grasplanten.

283
De zon schoof lager en lager naar den blauw-wazenden horizont, dwars-guldend een warm-kleurend licht over de duister
grijzende hei, vèr-goudend den donkeren opstand der Loosdrechtsche bosschen, lager en lager zwevend ernstigen weemoed
van den wijkenden dag. Hoog in de lucht begonnen kleine
wolkjes te grijzen, rose lichtend met teer-dichtende randen,
stildrijvend in de wijde ruimte, eindeloos stil bewegend in
luidloozen voortgang.
(Slot volgt).

DE ONTKENNING DER MORAAL,
STIRNER, IBSEN, NIETZSCHE,
DOOR

DR. D. G. JELGERSMA.

IV.
FRIEDRICH NIETZSCHE.

In één opzicht is het gemakkelijker te oordeelen over
Nietzsche's denkbeelden in de moraal dan over die van Ibsen.
Men kan er namelijk aan twijfelen of Ibsen in zijn stukken
zijn eigen denkbeelden heeft willen uitspreken en verdedigen;
men kan meenen, dat zijn doel alleen was werkelijk bestaande
karakters te teekenen, te doen kennen de motieven, waardoor
deze beheerscht worden, te bepalen hoe zij in verschillende
omstandigheden onder den invloed dier motieven zullen handelen ; in één woord men kan van oordeel zijn, dat zijn drama's
bedoelden stukken zedengeschiedenis te geven, geschreven
om ons de moderne wereld, zooals ze is en handelt, te doen
begrijpen. Eerst het lezen van vele stukken van Ibsen, het
vergelijken van hun inhoud, het constateeren van een gemeenschappelijke strekking in alle doet de overtuiging ontstaan en
vast worden, dat hij met al die stukken een zelfde bedoeling
heeft gehad, dat hij bepaalde meeningen, een bepaalde richting in de moraal ten minste, heeft willen propageeren en
dat hij behoort tot diegenen, welke ik ontkenners der moraal
genoemd heb.
Dit nu is bij Nietzsche geheel anders. Twijfel aan zijn bedoeling. wijsgeer en moralist te zijn, is onmogelijk. Herhaal
delijk spreekt hij van zich en zijn aanhangers als van »wij
wetenden," »wij psychologen," »wij immoralisten" enz. En de
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plaatsen in zijn talrijke werken, waarin hij voor zichzelf sprekende opzettelijk handelt over vraagstukken der Moraal, zijn
in menigte aan te wijzen.
Maar andere moeielijkheden komen daarvoor in de plaats.
Ik wil er enkele van opnoemen en bespreken.
In de eerste plaats de buitengewoon groote veranderlijkheid
zijner meeningen. Men kan nl. in de ontwikkeling van Nietzsche,
zooals die in zijn werken aan den dag komt, niet minder
dan drie tijdperken onderscheiden. In ieder van deze treden
andere denkbeelden op den voorgrond zonder dat evenwel
de denkbeelden van het voorgaande tijdperk geheel verdwijnen of zoo gewijzigd worden, dat ze in het volgende passen.
We vinden dus in ieder tijdperk een eigenaardig mengelmoes
van tegenstrijdige meeningen, die misschien wèl verklaard,
maar niet tot een geheel vereenigd kunnen worden en die
daarom in geen geval passen in het hoofd van den grooten
wijsgeer, waarvoor Nietzsche zich hield en waarvoor zijn bewonderaars hem nog steeds uitgeven.
Gedurende het eerste van die tijdperken stond hij onder de
heerschappij der metaphysica van Schopenhauer en Wagner
en onder den persoonlijken invloed van den laatste. De geschriften, die in de uitgave zijner verzamelde werken deze periode
vertegenwoordigen zijn : »Die Geburt der Tragódie aus dem
Geiste der Musik" en de vier » Unzeitgem&sse Betrachtungen."
In het tweede tijdperk werd hij onder den persoonlijken
invloed van zijn vriend Dr. Paul Rée een aanhanger van de
positivistische wijsbegeerte. Zonder evenwel deze wijsbegeerte
te begrijpen of thuis te zijn in hare manier van denken. Dit
feit schijnt mij belangrijk genoeg om er later eenigszins uitvoerig op terug te komen. Voorloopig over deze tweede
periode van zijn denken slechts dit ; dat zij in zijn werken
vertegenwoordigd wordt door : » Menschliches Alleumenschliches'', » Morg enriithe," en » Fr5hliche Wissenschaft."
In zijn derde periode heeft hij ook aan het positivisme den
rug toegekeerd. Overwegenden persoonlijken invloed, in
dit tijdperk op hem uitgeoefend, kan men niet constateeren.
Eerst nu kan er dus met eenigen grond gesproken worden
van eigen denkbeelden van Nietzsche en eerst nu krijgt zijn
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denken dien mystieken tint en dat cachet van grenzelooze
zelfvergoding, waardoor hij zich volgens mijne meening zijn
meeste aanhangers verworven heeft. De tot deze periode
behoorende geschriften zijn : »Also sprach Zarathusthra",
Jenseits von Gut und Base, Zur Genealogie der Moral, der
Fall Wagner, Gotzen-Dammerung en nog enkele andere, die
tegenwoordig in de uitgave zijner gezamenlijke werken voor
het eerst verschijnen.
Het zal voor ieder duidelijk zijn, dat in deze drie opeenvolgende perioden zijn denkbeelden niet alleen zeer verschillend, maar dikwijls zelfs volkomen tegenstrijdig moeten zijn
en dat het nuttelooze moeite zou wezen ze in al hun tegenstrijdigheden na te gaan en te bespreken. Vooral omdat wij
in het eerste tijdperk in hoofdzaak met de denkbeelden van
Wagner en in het tweede met die van Dr. Paul Rée te doen
zouden hebben. Om deze moeilijkheid te vermijden zal ik
mij in dit artikel beperken tot de meeningen van Nietzsche
in zijn derde periode, zooals die blijken uit de tot die periode
behoorende werken.
Een tweede moeilijkheid bij het bespreken van Nietzsche's
denkbeelden is zijn wijze van schrijven. Immers de door
hem uitgegeven boeken zijn niet veel anders dan • verzamelingen van losse gedachten, op het papier geworpen zooals
ze hem invielen, somtijds een weinig uitgewerkt, dikwijls, zeer
dikwijls zelfs, met moeite te herkennen onder de massa nuttelooze woorden, waaronder ze verscholen zijn, maar soms ook
neergeschreven in al de kortheid, waarmee ze bij hem opkwamen. Aphorismen noemt hij ze zelf en noemen zijn
bewonderaars ze na hem. Slechts de werken uit zijn eerste
periode, in het bizonder het eerste daarvan »Die Geburt der
Tragodie aus dein Geiste der Musik" hebben dezen aphoristischen vorm niet. Daarin wordt ten minste getracht naar
samenhang van gedachten. Daar deze werken echter, zooals
ik boven opmerkte, voor de kennis van Nietzsche's eigen
meeningen en in het bizonder voor die zijner latere moreele
denkbeelden van weinig belang zijn, is de aanwezigheid van

samenhang of van streven naar samenhang daarin voor ons
van geen gewicht.
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De werken zijner tweede periode hebben den aphoristischen vorm het sterkst. Ze is daarin echter te verontschuldigen, zoo al niet te verdedigen. Immers hun inhoud is
kritiek of illustratie van vreemde denkbeelden ; kritiek van
christelijke meeningen of van gedachten van Schopenhauer
of Wagner, illustratie van de denkbeelden der positivistische
school. En • daarvoor zijn losse opmerkingen in sommige
gevallen voldoende. Waar echter in de werken dezer periode,
zooals in FrMliche Wissenschaft en Morgenr^the, de denkbeelden van het volgende tijdperk beginnen door te schemeren
of zelfs beslist uitgesproken worden, is dit ontbreken van een
samenhangende voorstelling een fout, die het verstaan van
Nietzsche's geschriften noodeloos moeilijk maakt.
Veel ernstiger fout is dit echter in de boeken, welke tot
zijn derde periode behooren. Deze toch handelen over zijn
eigen denkbeelden, over zijn eigen wijsbegeerte. En zoolang
het nu een gedeelte, een zeer belangrijk gedeelte zelfs, van
de taak der wijsbegeerte zal zijn samenhang te brengen in
de onsamenhangende gegevens van het leven van alle dagen,
in de op zich zelf staande resultaten der afzonderlijke wetenschappen, in de schijnbaar zonder verband ín den menschelijken geest op elkaar volgende gedachten, in de afgezonderd
naast elkaar staande uitspraken van het zedelijk gevoel en
van de maatschappelijke moraal ; z66 lang zal men van een
wijsgeer kunnen vorderen, dat hij vóór alles den nadruk legt
op het verband zijner denkbeelden, en men zal dit met des

te meer recht vorderen, naarmate hij beweert een zelfstandiger positie in de wijsbegeerte in te nemen.
Het schijnt dat Nietzsche dit tot zekere hoogte gevoeld heeft.
In Yenseits von Gut und Base en Zur Genealogie der
Moral doet hij tenminste pogingen systematisch te zijn en,
ofschoon deze pogingen jammerlijk mislukken en Nietzsche
weldra weer tot zijn vroegere wijze van schrijven. terugkeert,
kan men ze beschouwen als een indirecte schuldbekentenis
als een bewijs, dat hij wel inzag aan welke eischen geschriften
over de onderwerpen, die hij wilde behandelen, moesten voldoen, maar dat hijzelf buiten staat was die eischen te vervullen. Op die pogingen, ze zijn niet onvermakelijk, kom ik
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terug bij de bespreking van zijn verhouding tot de positivistische wijsbegeerte en van zijn hypothesen over de moraal.
Thans is het mij genoeg op dit gemis aan samenhang te
wijzen en de aandacht te vestigen op de noodzakelijkheid om
van tijd tot tijd in dit gemis te voorzien door gissingen, die
misschien waarschijnlijk, maar nooit volkomen zeker kunnen
zijn en die daarom door de bewonderaars van Nietzsche wel
altijd voor ongegrond verklaard zullen worden. Men kan dit
met vrij groote zekerheid voorspellen, als men let op de wijze,
waarop deze bewonderaars gewoon zijn te antwoorden op
iedere tegen hun afgod gerichte kritiek.
Sommige dier antwoorden zijn werkelijk komisch. Ik denk
daarbij o.a. aan een brochure »Nein und Ya" van Dr. Max
Zerbst, een vurig aanhanger van Nietzsche, waarin hij antwoordt op een klein geschrift van Dr. Hermann Türck getiteld : »Fr. Nietzsche und seine fthilosophischen Irrwege." Dr.
Türck had zich in zijn kritiek vooral beroepen op »Zur Genealogie der Moral" en wekt daardoor de heftige verontwaardiging van Dr. Zerbst.
»Een boek," zegt deze (pag. 3), »dat slechts in den
samenhang van een geheel systeem verstaan, dat slechts als
schalm van een keten juist beoordeeld kan worden ; een
boek, dat een volkomen bepaalde plaats inneemt in »een
philosophie'' en slechts van uit het middelpunt eener groote
leer in het goede licht gezien wordt ; een boek eindelijk, dat
zichzelf als »strijdschrift" aankondigt en daardoor alleen reeds
wijst op sterker wijze van uitdrukking en heftiger tempo;
zulk een boek te maken tot den grondslag eener kritiek,
waarin men als rechter zit over het geheele systeem, over
de geheele philosophie van den schrijver, dat schijnt mij een
meer dan bedenkelijke onderneming toe."
Men ziet, dat volgens dr. Zerbst in de werken van Nietzsche
gevonden wordt een »geheel systeem," »een philosoj5hie", een
»groote leer." Het zou zeer belangrijk zijn, als hij ons dat
systeem, die philosophie, die leer in hun samenhang. als geheel, wilde uiteenzetten. Voorloopig echter ben ik van oordeel, dat hij dit alles niet zoo heel ernstig meent. Immers op
het einde zijner brochure (pag. 79) lees ik het volgende:
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»Wanneer nu een of ander nieuwsgierig philosophisch mannetje met neiging tot systeem, en met behoefte aan eenheid
in de gegeven verklaringen, tot Nietsche kwam en hem eenige
vragen stelde, dan zou Nietzsche hem daarop het volgende
antwoorden."
Het door Nietzsche te geven antwoord vindt men op de volgende pagina's. Dr. Zerbst gaat daarna op pag. 83 aldus voort:
»Wanneer nu onze nieuwsgierige philosoof met al zijn
plompheid op deze »wereldverklaring uit één beginsel" wilde
gaan rondrijden, wanneer hij zich door deze tot gemakkelijk
te voorziene conclusies en consequenties liet vervoeren en niet
moede werd te vragen, dan zou hem als antwoord een Dionysisch gelach in de ooren klinken, en ik zou hem niet zonder eenig welbehagen wijzen op het heerlijke motto van
» Fróhliche Wissenscha ft," dat luidt:
Ik woon in mijn eigen huis,
Heb niemand ooit iets nagedaan. •
En
lachte nog iederen meester uit,
Die niet zichzelf heeft uitgelachen."
Het is zeker een stout stuk, dat Nietzsche dit als motto
voor een zijner boeken durft plaatsen, hij die van een ander
zijner werken » Menschliches Allzumenschliches" uitdrukkelijk
verklaart 1), dat het niet zin denkbeelden zijn, die daarin zijn
neergeschreven, maar die van dr. Paul Rée. Maar daarover
wil ik hier niet spreken ; het overkomt Nietzsche wel eens
meer, dat hij in dergelijke verzekeringen op eenigszins gespannen voet staat met de waarheid. Ik wilde slechts doen
zien, dat een systeem, hetwelk volgens een ingewijde zulke
antwoorden geeft op vragen, die er zeer terecht aan gesteld
worden, voor een oningewijde even goed is als geen systeem.
Ik zal mij dan ook door tle verontwaardiging van dr. Zerbst
over dr. Türck's gemakzucht niet laten weerhouden om even
gemakzuchtig te zijn, en mijn aanhalingen kiezen uit die
werken van Nietzsche, waaruit wij volgens mijn oordeel zijn
eigen denkbeelden het best kunnen leeren kennen. In de
i) Vergelijk pag i6 van dit artikel.
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eerste plaats moet men zich dan, evenals dr. Türck gedaan
heeft, wenden tot »Zur Genealogie der Moral." Dit toch is
het minst onsamenhangende der geschriften van Nietzsche's
derde periode. Daarnaast komen in aanmerking » genseits von
Gut und Base" en » G5tzen Dammerung." »Der Fall Wagner."
een brochure, biedt voor mijn doel weinig belangrijks, en
»Also sprach Zarathusthra" is onbruikbaar door de breedsprakige profetentaal, die men er in te lezen krijgt en doordat denkbeelden bona geheel en argumenten geheel ontbreken
in de rollende woorden, waarmee het dikke boek van het
eene einde tot het andere gevuld is. Inderdaad, de denkbeelden, die men er van tijd tot tijd in aantreft, zijn voor de lezers
van Nietzsche's overige werken oude bekenden en de rest is
declamatie, waanzinnige declamatie en ziekelijke zelfvergoding.
Volgens Nietzsche zelf i) echter is de Zarathusthra het diepzinnigste werk, dat de menschheid bezit, en zijn bewonderaars
verzekeren, dat het Nietzsche's hoofdwerk is. Daarom wil ik
er enkele aanhalingen uit doen ter motiveering van boven
staand oordeel en van mijn verder zwijgen over het boek.
Om te beginnen een enkel voordeeld van breedsprakigheid.
Zarathusthra Nietzsche bemerkt, dat zijn leer verkeerd

begrepen wordt. Hij besluit dus om weer een boek te gaan
schrijven. Om dit te zeggen heeft hij vier volle bladzijden
noodig 2). Ter voorkoming van misverstand, voeg ik er uitdrukkelijk bij, dat in die vier bladzijden niet verteld wordt,
in welk opzicht men hem verkeerd begrijpt en hoe hij dat te
weten is gekomen ; neen, het eenvoudige feit van het niet
begrijpen in het algemeen is daarvan de geheele inhoud. Men
zal mij toestemmen, dat dit, als men tenminste bij een wijsgeer
denkbeelden en geen klinkende woorden zoekt, voldoende is
om den meest geduldigen lezer het geduld te doen verliezen.
Nu ik toch spreek over die klacht van niet te worden
begrepen, daarover nog een paar opmerkingen. In de bovenvermelde vier bladzijden verklaart Nietzsche, dat hij weer
gaat schrijven, omdat zijn leer nog niet begrepen wordt.
Men moet dus denken, dat hij in het vervolg zijn best zal
i) Götzen-Dâmmerung pag. 129.
Also sprach Zarathusthra pag. 1 15— 1 i8.

2)
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doen om wèl begrepen te worden. Een loffelijk voornemen
ongetwijfeld, dat ongelukkig niet lang stand houdt. Immers
in zijn latere werken doet hij (bijna zou ik zeggen is hij zoo
slim om te doen) alsof hij met opzet z66 schrijft, dat men
hem niet begrijpt. Zoo b.v. in »- 7enseits von Gut und Base i).
» Het is moeielijk goed begrepen te worden : vooral als men
gang asrotogati denkt en leeft, onder louter menschen, die anders
denken en leven nl. kurmagati of in het gunstigste geval
met den gang van een kikvorsch, mandeigagati ik doe
juist alles om zelfs moeielijk begrepen te worden ? en men
moet reeds voor den goeden wil tot eenige fijnheid van interpretarie van harte dankbaar zijn. Wat echter » de goede
vrienden" betreft, die altijd te gemakzuchtig zijn en juist als
vrienden recht op gemak meenen te hebben : men doet goed
hen van den beginne af gelegenheid tot misverstand te geven
dan kan men nog lachen ; of ze geheel af te schaffen, die
goede vrienden, en ook te lachen 1"
Wat de prachtige woorden gangasrotogati, kurmagati en
vnandeigagati betreft, waarvan het laatste volgens Nietzsche
met den gang van een kikvorsch beteekent ; deze woorden
zijn, naar men mij meedeelt, Sanskriet en de eerste twee
beteekenen met den gang van den Gangesstroom en met den
gang van een schildpad. Nietzsche wil dus zeggen : ik denk
-

niet als andere menschen langzaam en onzeker voortkruipend

als een schildpad of van tijd tot tijd voorthippend als een
kikvorsch, maar mijn gedachten zijn een stroom, snel en
majestueus voortrollend als de Ganges en in hun vaart alles
met zich meevoerend. Geen wonder dus, dat men mij niet
begrijpt. En door mijn goede vrienden, die me zoo gaarne
zouden begrijpen, door hen wil ik niet begrepen worden ; ik
wil een reden hebben om over hen nog eens te lachen.
Aangenaam voor die goede vrienden, d. i. voor de bewonderaars van den wijsgeer. Of ze hierdoor zullen ophouden
te bewonderen ? Het ware te wenschen ; ik vrees echter, dat
juist dit niet begrijpen een der redenen van hun bewondering is.
En op een andere plaats van hetzelfde boek (pag. 260)
i) Pag. 40, No. 27.
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staat met ronde woorden : » Ieder diepzinnig denker (en dus
Nietzsche in de eerste plaats) is banger om verstaan dan om
misverstaan te worden".
Hieruit volgt, dat dergelijke diepzinnige denkers, als ze
boeken schrijven, alle mogelijke moeite zullen doen om niet
verstaan te worden. Dit pogen en het in de bovengenoemde
vier bladzijden van den Zarathusthra uitgesproken voornemen,
om tot beter begrip van zijn leer weer een boek te gaan
schrijven, stemmen zeker niet met elkaar overeen ; maar dat
moet men zulke philosophen niet al te hoog aanrekenen.
Men zou echter geneigd zijn hun te vragen, waarom zij dan
hun boeken niet liever ongeschreven of ten minste onuitgegeven
laten ; maar de schroom om zulke nuchtere vragen te richten
tot zoo diepzinnige menschen, belet het stellen van die vraag.
Maar ik was bezig met de breedsprakigheid van Nietzsche's
Zarathusthra. Men meene niet, dat het genoemde voorbeeld
een uitzondering is ; integendeel, niets zou gemakkelijker zijn
dan het met een aantal andere te vermeerderen. Maar
waartoe zou het dienen ? Ieder die zich overtuigen wil sla
den Zarathusthra op, onverschillig waar, en voor hij tien bladzijden gelezen heeft zal hij overtuigd zijn.

Wil men een voorbeeld van profetentaal, dan leze men
het volgende 1) :
» Geest is het leven, dat zelf in het leven snijdt :
door
zijn eigen lijden vermeerdert het zijn eigen weten,
wist
gij dat reeds ?
En het geluk van den geest is dit : gezalfd te zijn en door
tranen gewijd tot offerdier,
wist gij dat reeds?
En de blindheid van den blinde en zijn zoeken en tasten
moet nog getuigen van de macht der zon, waarin hij gezien
heeft, wist gij dat reeds?
En met bergen moet de wetende leeren bouwen 1 Weinig
heeft het te beteekenen, dat de geest bergen verzet, wist
gij dat reeds ?
Gij kent slechts de vonken des geestes : maar gij ziet het aanbeeld niet, dat hij is, en niet de wreedheid van zijn hamer !" enz.
i) Also sprach Zarathusthra pag. 147.
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Nu kan men in dergelijke woorden wel tot zekere hoogte
een zin vinden ; vooral als men ze in verband brengt met
den wisselenden gemoedstoestand van Nietzsche zelf i) ; maar
profetentaal blijft het en onbruikbaar om de denkbeelden van
den wijsgeer Nietzsche te leeren kennen eveneens. Beschouwt
men ze als een definitie van geest, dan geven ze een slechte
definitie, een zeer slechte zelfs. Alleen opgevat als de beschrijving der subjectieve gewaarwordingen van een artist, die zijn
kennis vermeerderde en zijn denkbeelden veranderde, zijn ze
misschien niet zonder verdienste. Daarover wil ik niet oordeelen.
Nog één enkel voorbeeld van deze profetentaal 2) :
»Dat echter is mijn zegenen : over ieder ding staan als
zijn eigen hemel, als zijn rond dak, zijn azuren klok en eeuwige
veiligheid : en zalig is, wie z66 zegent."
Maar waartoe dienen in dit geval voorbeelden ? De geheele
Zarathusthra bijna is in deze plechtige, niets zeggende taal
geschreven. Nietzsche voelt zich klaarblijkelijk als een profeet,
als een nieuwe Messias, die zijn waarheden aan het volk verkondigt. Weerleggen van vreemde en motiveeren van eigen
meeningen, daaraan bezondigt hij zich niet. »Wat heb ik, een
positieve geest, met weerleggingen te maken?" 3) zoo zegt
hij, en : »Op de markt overtuigt men met gebaren. Maar
redenen maken het gepeupel wantrouwend." 4) Vandaar dat
hij zijn leer verkondigt als een priester van den preekstoel;
vandaar ook zijn toon, zijn profetentaal met veel gebaren tot
overtuiging van het gepeupel.
Maar de boven als voorbeeld van profetentaal aangehaalde
volzin is ook nog om een andere reden merkwaardig ; n.l.
i) Men zie het werk van mevrouw Lou Andreas•Salomé : Friedrich Nietzsche
in seinen Werken.
2) Zarathusthra pag. 238.
3) Voorrede van Zur Genealogie der Moral pag. VII.
4) Zarathusthra pag. 418. Ik kan niet nalaten hier met een enkel woord te
wijzen op de totale verandering in denkwijze, die er in den tijd van twee of
drie jaar bij Nietzsche had plaats gehad. Men leze zijn lofrede op de logica in
i>Morgenróthe" pag. 353 en daarin o. a. het volgende : »Wij moderne menschen
zijn zoozeer aan de bescheidenheid der logica gewoon, dat zij voor ons de gewone
smaak is en als zoodanig den genotzuchtigen en aanmatigenden moet tegenstaan.
Wat er tegenoverstaat brengt dezen in verrukking; hun meer verfijnde eerzucht
zou hun maar al te gaarne wijsmaken, dat hunne zielen uitzonderingen zijn ; geen
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hierom, omdat ze vrij duidelijk doet zien, hoe het in den geest
van Nietsche toegaat bij het voortbrengen van al de beeldspraak, die we in zijn boeken vinden.
Zich gevoelende als een nieuwe Messias, beschouwt hij zijn
zegen i) als een buitengewoon geluk voor ieder ding, als een
geluk zoo groot, dat de vergelijking met het geluk der zaligen
in den hemel zich aan zijn geest opdringt ; deze hemel doet
hem denken aan het hemelgewelf en dit noemt hij een rond
dak, een azuren klok; het zijn onder een klok, een azuren,
doorschijnenden, glazen klok eindelijk heeft hem het idée van
een goed bewaard, een veilig zijn. Daarmee is de beeldspraak
van den aangehaalden volzin voltooid.
Een geest nu, waarin z66 disparate beelden, zoo losse
associaties, ik zeg niet opkomen, maar z66 volledig tot heerschappij komen, dat ze zelfs worden neergeschreven in het
diepzinnigste boek, dat de menschheid bezit, is geen meester
over den associatieven loop zijner voorstellingen, over den
stroom zijner gedachten, zooals men gewoonlijk zegt, d. w. z.
men mag uit dit feit besluiten tot een zwakheid van geest bij
Nietzsche zoo groot, dat hij in ieder geval ongeschikt is voor
wijsgeer en waarschijnlijk voor vele andere dingen bovendien.
We zullen zoo aanstonds deze conclusie door andere omstandigheden bevestigd zien.
Eerst echter iets anders. Ik ben er als vanzelf toe gekomen
te spreken over de grenzelooze zelfverheffing van Nietzsche.
Boven noemde ik het zelfvergoding. De voorbeelden daarvan
in zijn werken, maar vooral in den Zarathusthra, zijn talloos.
dialektische en verstandige wezens, maar -- welnu b.v. instuïtieve wezens begaafd
met een inwendig zintuig of met de »intellectuale Anschauung". V6ór alles
echter willen zij artistieke naturen zijn, met eene Genius in het hoofd en een
Daemon in het lichaam en bij gevolg ook met voorrechten in deze en in de
andere wereld, met name met het voorrecht der Goden onbegrijpelijk te zijn.
Dat doet nu ook aan philosophie ! Ik vrees, dat ze op zekeren dag zullen
bemerken, dat ze zich vergist hebben, — dat, wat ze willen, is godsdienst". Uit
dit prijzen der logica leide men echter niet af, dat Nietzsche in zijn werken uit
deze periode een gelukkig beoefenaar daarvan is.
i) Ter loops vestig ik er de aandacht op, dat de verbeelding van Nietzsche
zich herhaaldelijk bezig houdt met Azegenen". Men leze b. v. in den Zarathusthra
het hoofdstuk »Ausser Dienst" (pag. 371-377), waarin de ontmoeting beschreven
wordt van Zarathusthra met den uit den dienst ontslagen paus.
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Reeds de opzet van het werk zelf is er een. En verder kan
men op bijna iedere bladzijde voorbeelden daarvan vinden.
Ik wil er slechts één aanhalen. Het is echter, naar het mij
voorkomt, afdoende, n.l. het volgende i) :
»Maar laat ik u mijn geheele hart openbaren, vrienden:
indien er Goden waren, hoe zou ik het dan uithouden geen
God te zijn ! Dus zijn er geen goden."
Dit is geen boutade, maar heilige ernst, zooals blijkt uit
den plechtigen toon van het geheele hoofdstuk, waarin het
voorkomt. Eén oogenblik slechts wordt die toon, maar onbedoeld en onbewust, onderbroken door de volgende slechte
woordspeling:
»Wel trok ik de gevolgtrekking ; nu echter trekt zij mij."
Van slechte woordspelingen trouwens wemelen de geschriften
van Nietzsche. Ik zou daarop niet de aandacht vestigen, als
het feit mij niet toescheen een bevestiging te zijn van de
opmerking, die ik boven maakte en van de conclusie, die ik
trok. Nietzsche is den loop zijner gedachten zoo weinig meester,
dat deze door iedere kleinigheid, vooral door gelijkheid aan
woorden in klank of beteekenis, van richting veranderen. Vandaar de tallooze slechte woordspelingen, waarvan het bovenstaande een betrekkelijk verstandig voorbeeld is. Maar wat
zegt men ' van zinnen als de volgende?
»De goeden haten den scheppende het meest : hem, die
tafelen breekt en oude waarden, den Brecher dien noemen
zij Verbrecher" 2).
»Oh du mein Wille ! Du Wende aller Noth, du meine
Nothwendigkeit l" 3).
»Du Schickung meiner Seele, die ich Schicksal heisse." 3)
Van daar ook naar alle waarschijnlijkheid het schrijven van
Nietzsche in aphorismen. Hij is bezig een gedachte neer te
schrijven. Door de een of andere oorzaak komt daarbij een
andere gedachte in hem op. Nu mist hij de zelfbeheersching
om die andere gedachte te onderdrukken en zich bij de eerste
i) Zarathusthra pag. 120.
2) Also sprach Zarathusthra, pag. 306 en bijna met dezelfde woorden op
pag. 23.
3) T. a. p. pag 308.
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te bepalen. Het gevolg is, dat hij, in plaats van over de
eerste, gaat schrijven over de tweede, om ook die weer in
den steek te laten, zoodra zij in zijn geest door een derde
gedachte wordt verdrongen. En het resultaat hiervan is, dat
zijn boeken ons eerder doen denken aan de idéeënj acht van
een zieke of half-waanzinnige, dan aan de overleggingen van
een diepzinnig wijsgeer.
Merkwaardig als voorbeeld zoowel van breedsprakigheid
als van orakeltaal, van onbeduidendheid van inhoud zoowel
als van waanzinnig woordengekletter is het voorlaatste hoofdstuk van den Zarathusthra. Ik wil er als slot van mijn opmerkingen over dit boek een gedeelte van aanhalen. De
inhoud komt hierop neer, dat wij menschen genot zoo lang
en smart zoo kort mogelijk willen doen duren ; dat echter
in ons leven genot en smart onafscheidelijk verbonden zijn
en dat we dus door het genot te willen ook de smart willen.
Het is, zooals men ziet, een banaliteit, een wijsgeerige banaliteit, zoowel als een banaliteit van levenswijsheid. Maar het
is de moeite waard te hooren hoe Nietzsche den hoogeren
menschen, tot wie hij spreekt, deze banaliteit aan het verstand
tracht te brengen. i)
» Weh spricht : » Vergeh ! Weg, du W ehe 1" Aber Alles,
was leidet, will leben, dass es reif werde und lustig und
sehnsüchtig, sehnsüchtig nach Fernerem, Höherem, Hellerem.
»Ich will Erben," so spricht Alles, was leidet, »ich will Kinder, ich will nicht mich,"
Lust aber will nicht Erben, nicht Kinder, — Lust will sich selber, will Ewigkeit, will Wiederkunft, will Alles-sich-ewig-gleich.
Weh spricht : »Brich, blute, Herz ! Wandle Bein ! Flügel,
flieg ! Hinan ! Hinauf 1 Schmerz 1" Wohlan 1 Wohlauf ! Oh mein
altes Herz 1 Weh spricht : » vergeh 1"
Ihr höheren Menschen, was dünket euch ? Bin ich ein
Wahrsager ? Ein Traumender ? Trunkener ? Ein Traumdeuter?
Eine Mitternachts-Glocke?
Ein Tropfen Thau's ? Ein Dunst und Duft der Ewigkeit?

-

i) Also sprach Zarathusthra, pag. 465 vig.
Ik geef tegen mijn gewoonte deze aanhaling onvertaald, omdat ik geen kans
zag dezen klinkklank in het Hollandsch over te brengen.
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Hort ihr's nicht? Riecht ihr's nicht? Eben ward meine Welt
vollkommen, Mitternacht ist auch Mittag,
Schmerz is auch eine Lust, Fluch ist auch ein Segen, Nacht
ist auch eine Sonne geht davon 1 oder ihr lernt : ein
Weiser ist auch ein Narr.
Sagtet ihr jemals Ja zu einer Lust ? Oh, meine Freunde,
so sagtet ihr Ja auch zu allem Wehe. Alle Dinge sind verkettet, verfádet, verliebt,
-- wolltet ihr jemals Ein Mal zweimal, spracht ihr jemals
»du gefâllst mir, Gluck ! Husch ! Augenblick !" so wolltet ihr
Alles zuruck
Alles von neuem, Alles ewig, Alles verkettet, verfadelt,
verliebt, oh so liebtet ihr die Welt,
— ihr Ewigen, liebt sie ewig und allezeit : und auch zum
Weh sprecht ihr : Vergeh, aber kom zuruck ! Denn alle Lust
will .,wig keit !
Alle Lust will aller Dinge Ewigkeit, will Honig, will Hefe,
will trunkene Mitternacht, will Grâber, will Graber-ThranenTrost, will vergüldetes Abendroth
was will nicht Lust! sie ist durstiger, herzlicher, hungriger, schrecklicher, heimlicher als alles Weh, sie will. sick,
sie beisst in sick, des Ringes Wille ringt in ihr, i )
sie will Liebe, sie will Hass, sie ist überreich, schenkt,
wirft weg, bestelt, dass einer sie nimmt, dankt dem Nemenden,
sie machte gern gehasst sein
so reich ist Lust, dass sie nach Wehe durstet, nach
Holle, nach Hass, nach Schmach, nach dem Krüppel, nach
Welt, denn diese Welt, oh ihr kennt sie ja!
lhr höheren Menschen, nach euch sehnt sie sich, die Lust,
die unbândige, selige nach eurem Weh, ihr Missrathenen!
Nach Missrathenem sehnt sich alle ewige Lust.
Denn alle Lust will sich selber, drum will sie auch Herzeleid !
i) Tot toelichting van deze niet zeer duidelijke beeldspraak en woordspeling
diene de volgende passage uit de Zarathusthra, pag. 132: »De dorst van den
ring is in u : zich zelf weder te bereiken, daarvoor worstelt (ringt) en draait zich
iedere ring." Ik voeg er tot nadere verklaring bij, dat Nietzsche schijnt te gelooven,
dat na een zeker aantal jaren alles weer zal zijn, zooals het op een gegeven
oogenblik is.
20
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Oh Gluck, oh Schmerz ! Oh brich, Herz ! Ihr höheren Menschen,
lernt es doch, Lust will Ewigkeit,
Lust will aller Dinge Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewickeit!"
Genoeg, naar ik hoop, om mijn verder zwijgen over den
Zarathusthra in een artikel, waarin het mij te doen is om de
denkbeelden van Nietzsche, te rechtvaardigen.
Maar laat ik tot die denkbeelden terugkeeren. In de eerste
plaats tot die van zijn tweede periode. Daarover sprak ik
boven reeds met een enkel woord. Ik zeide er van, dat
Nietzsche onder den persoonlijken invloed van zijn vriend,
Dr. Paul Rée, een aanhanger was geworden der positivistische
wijsbegeerte. Deze bewering steunt op zeer overtuigende
mededeelingen van mevrouw Lou Andreas—Salomé in haar
boek » Friedrich Nietzsche in seinen Werken." Ik wil er
enkele van aanhalen.
In November 1877 schreef Nietzsche aan zijn vriend i)
»Ik moet u zeggen, dat ik in mijn leven nog nooit zooveel
aangenaams van de vriendschap ondervonden heb, als in dit
jaar door u, om niet te spreken van datgene, wat ik van u
geleerd heb. Als ik van uw studiën hoor, watertand ik van
begeerte naar omgang met u," enz.
Rée verschafte aan Nietzsche meestal de boeken, die hij
noodig had. Zoo zegt mevrouw Salomé 2). En dit wordt
voor een deel bevestigd door een op dezelfde bladzijde meêgedeelden brief, waarin Nietzsche, met het oog op een mogelijk bezoek van Rée, o. a. schrijft:
»Ook een kistje met boeken staat voor dien tijd gereed,
Réealia getiteld; er zijn goede dingen onder, waarin ge pleizier
zult hebben. Kunt gij me een leerrijk boek toezenden, zoo
mogelijk van Engelschen oorsprong, maar in het Duitsch
vertaald en goed, groot gedrukt ? Voor zeven-achtste blind,
leef ik geheel zonder boeken, maar de verboden vrucht neem
ik gaarne aan uit uwe hand. Leve het geweten, omdat
het nu een geschiedenis zal hebben en mijn vriend zijn geschiedschrijver geworden is !"
En in een anderen brief: »Bij al het goede, dat gij doet
i) T. a. p. pag. 99.
T. a. p. pag. ioi.

2)

9, 99

en voornemens zijt, wordt ook voor mij de tafel gedekt en
mijn honger naar Réealisme is groot, dat weet gij."
»Zoo werd dus," merkt mevrouw Salomé i) op, »het Réealisme de oorspronkelijke vorm, waarin Nietzsche het wijsgeerig
realisme in zich opnam ... en de oorsprong der zedeljke gewaarwordingen (een boek van Paul Rée) werd het eigenlijke
voorwerp zijner onderzoekingen."
En bij de verschijning van » Menscliliches .Allzumenschliches",
het eerste der werken uit zijn positivistische periode, zond
Nietzsche dit aan Rée met een brief, waarin o. a. het volgende
voorkomt:
»U behoort dit boek, aan de anderen wordt het gegeven...
Al mijn vrienden zijn het er nu over eens, dat mijn boek
door u geschreven is en van u afstamt : daarom wensch ik
u met dit nieuwe vaderschap geluk ! Leve het Réealisme ! 2)"
Genoeg, dunkt mij, om den grooten, den overwegenden
invloed aan te toonen, door Dr. Paul Ree op zijn vriend
Nietzsche uitgeoefend. Nietzsche zelf beweert later, in de
voorrede van »Zur Genealogie der Moral", dat hij reeds bij
het verschijnen van bovengenoemd boek van Rée in ieder
opzicht daarvan in meening verschilde.
»Misschien heb ik nooit iets gelezen," zoo zegt hij daar 3),
» waartoe ik in zoo hooge mate, zin voor zin en gevolgtrekking
voor gevolgtrekking, bij mij zelf Neen gezegd heb als tot
dit boek."
Naast de zeer besliste en met de gebeurtenissen gelijktijdige uitlatingen in zijn brieven, is deze latere verklaring echter
van weinig gewicht. En bovendien, dergelijke vergeetachtigheden zijn bij Nietzsche zeer gewoon. Om nog een enkel
voorbeeld te noemen. In de voorrede van hetzelfde werk
en in dat werk zelf en nog meer in 7enseits von Gut und
Base 4) vaart hij allerhevigst uit tegen de Engelsche psychogen en philosophen, waarvan hij in een brief aan Rée 5) veri) T. a. p. pag. 102 en 103.
2) T. a. p. pag. 119.
3) Pag. VII.
4) Pag. 213 vlg.
5) Zie het boek van mevrouw Salomé, pag.

ioi.

klaart, dat zij de eenige werkelijke philosophische conversatie
zijn, die er tegenwoordig is. Men kan dus aan dergelijke
uitlatingen van lateren datum i), over denkwijzen en geschrif
ten van vroeger, bij Nietzsche niet het minste gewicht hechten.
Vermoedelijk was hij zelf vergeten hoe hij vroeger gedacht
had ; en hij miste de nauwgezetheid en de volharding, noodig
om deze vroegere gedachten uit zijn werken te reconstrueeren.
Ik meen, dat hiermede de boven uitgesproken bewering,
dat Nietzsche onder den invloed van zijn vriend dr. Paul Rée
een aanhanger der positivistische wijsbegeerte is geworden,
voldoende gemotiveerd is. Ik voegde er echter bij, dat
Nietzsche die wijsbegeerte nooit begrepen heeft. Laat ik ook
deze bewering eenigszins nader toelichten. Ik spreek daarbij
natuurlijk van het positivisme, dat invloed op Nietzsche gehad
heeft, nl. van het Engelsche evolutionisme.
Deze wijsbegeerte deed zich aan hem voor als rationalisme
d. i. als een systeem, dat de rede, het intellect beschouwt
als het heerschende in den mensch, als heerscher ook over
alle gevoelingen en gemoedsaandoeningen. Men leze b.v.
Morgenröthe, pag. 40 onder het opschrift:
»Gevoelingen en haar ontstaan uit oordeelen.
»Vertrouw uw gevoel" (dit is de stelling, die Nietzsche wil
bestrijden) »Maar gevoelingen zijn geen grondbegrippen, zij
zin niets oorspronkeljks, achter de gevoelingen staan oordeelen en schattingen, die in den vorm van gevoelingen
(neiging en afkeer) overgeërfd zijn. De inspiratie, die voortkomt uit een gevoel, is het kleinkind van een oordeel — en
dikwijls van een onwaar 1 en in ieder geval niet van uw
eigen oordeel ! Zijn gevoel vertrouwen — dat wil zeggen
zijn grootvader en zijn grootmoeder en hun grootouders meer
gehoorzamen dan de goden, die in ons zijn : ons verstand en
onze ervaring."
Dus, zoo bedoelt hij te concludeeren, vertrouwt uw gevoel
niet. Het eigenaardige is, dat het evolutionisme juist het
omgekeerde aanraadt en dat een misverstaan van de evolutionistische denkwijze fundamenteeler dan de bewering, dat
i) We zagen er boven (pag. 6 van dit artikel) reeds een sprekend voorbeeld
van en zouden nog verscheidene andere voorbeelden kunnen aanhalen.
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gevoelingen niets oorspronkelijks zijn, nauwelijks denkbaar is.
Iedere andere wijsbegeerte had tot nu toe geleerd, dat de
rede in den mensch heerschte of in ieder geval, dat ze in
hem kon heerschen en haar moraal schreef voor, dat ze in
hem behoorde te heerschen en dat men dus zijn gevoel niet
moest vertrouwen. Maar juist het positivisme, steunende op
de ervarings-wijsbegeerte der vorige eeuw en op de empirische
psychologie, leert iets anders. Het heeft in de eerste plaats
iets tegen het woord rede, den naam eener entiteit in den
mensch, waarvan in de wijsbegeerte schromelijk misbruik is
gemaakt. Het spreekt liever van verstand of intellect of nog
beter van verstandelijke of intellectueele werkzaamheid van
den mensch. En het beschouwt dit verstand niet als een
zelfstandig wezen, dat directen invloed heeft op ons oordeelen
of handelen, maar als een eigenschap, een soort remvermogen, waardoor we in staat zijn een oogenblikkelijke aandrift
tot oordeelen of handelen voorloopig te onderdrukken, in
staat ook om af te wachten, of er soms in onzen geest andere
aandriften opkomen, die de eerste wijzigen of vernietigen.
In plaats dus van te leeren, dat men zijn gevoelingen niet
moet vertrouwen, leert het positivisme, dat men dit juist wèl
moet doen, ja zelfs, dat men niet anders kan doen dan dit;
maar het leert aan den anderen kant ook zeer beslist, dat
het niet wenschelijk is aan ieder bij ons opkomend gevoel,
aan iedere neiging van het oogenblik, zooals men gewoonlijk
zegt, toe te geven ; maar wenschelijk om af te wachten of er
ook andere gevoelingen, andere neigingen in ons ontstaan,
die de eerste wijzigen of vernietigen. Dit afwachten noemt het
verstandelijke werkzaamheid en daaraan hecht het groot gewicht.
En wat nu het ontstaan van gevoelingen uit vroegere oordeelen betreft; Nietzsche heeft een psychologische waarheid,
die voor een zeker aantal aantal handelingen en gevoelingen
geldt, en waarvan een positivist in psychologische redeneeringen dikwijls gebruik maakt, aangezien voor een algemeene
waarheid toepasselijk op iedere handeling en op ieder gevoel
ook het meest eenvoudige en fundamenteele en hij heeft deze
waarheid op zijn wijze geformuleerd, d. w. z. niet positivistisch,
maar rationalistisch.
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Iemand, die een hem onbekend huis gaat bewonen, waarvan de trap enkele onregelmatigheden heeft, zal in den eersten
tijd bij het op- en afloopen daarvan zijn oogen en zijn oordeel
gebruiken. Iedere stap, die hij op die onregelmatige plaatsen
doet, is aanvankelijk het gevolg van een waarneming en van
een oordeel naar aanleiding van die waarneming opgemaakt.
Wanneer hij echter eenige jaren achtereen dagelijks ettelijke
malen dezelfde trap op- en afgaat, zal hij dit ten slotte volkomen automatisch doen bij nacht in donker evengoed als
overdag en bij heldere verlichting. Alles, wat op een oordeel gelijkt is uit de antecententen van de handeling verdwenen.
Een beginnend pianospeler maakt met zijn verstand d. i.
door een oordeel uit, welken toets van de piano hij telkens
moet aanslaan om den toon voort te brengen, die beantwoordt aan de op het papier voor hem afgebeelde noot.
Heeft hij de noodige geoefendheid verkregen, of een zelfde
stuk een voldoend aantal keeren gespeeld, dan wordt de goede
toets automatisch aangeslagen.
En zooals het met deze en dergelijke handelingen gaat,
zoo gaat het met een aantal gevoelingen, die handelingen
vergezellen en tot handelingen drijven.
De gewoonte is een tweede natuur, zegt de spreukenwijsheid van het volk. De uitoefening van ieder beroep, dat
men aanvaart met het doel om in zijn levensonderhoud te
voorzien of ter bereiking van een ander doel, ten gevolge
van een oordeel dus, wordt op den duur om zich zelf aangenaam en alle middelen noodig om dat beroep goed uit te
oefenen, krijgen na verloop van tijd hun eigen aangenaamheid
onafhankelijk van het doel, waarvoor ze oorspronkelijk werden
aangewend. En de voorstelling daarvan werkt zonder tusschenkomst van een oordeel, d. i. zonder dat men zich het
oorspronkelijke doel voorstelt, als prikkel tot het verrichten
der handeling, tot het aanwenden van het middel. Dit is
zóó sterk, dat dikwijls het oordeel, d. w. z. de voorstelling van
het oorspronkelijke doel tusschen beiden moet komen om
overdrijving in de aanwending der middelen te beletten.
Dit, gecompliceerd met den invloed der erfelijkheid, is de
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geschiedenis van het ontstaan van iedere vaardigheid en van
iedere neiging.
Een ander voorbeeld nog, aan de dierenwereld ontleend;
tevens een voorbeeld van de dingen, die wij door deze
psychologische waarheid kunnen verklaren en van de dingen
die wij er niet door kunnen verklaren.
Het is voor een jachthond zeker een genoegen een stuk
wild te grijpen, te verscheuren en te verslinden om zijn honger
te stillen. Maar voor dienzelden jachthond is het ook genoegen,
dat zijn baas zich gereed maakt om te gaan jagen, dat hij
zelf meegaat, het wild opspoort, opjaagt en achterna loopt.
En dit blijft een genoegen, ook al weet hij, dat men hem
niet zal toestaan het kleinste stukje van het wild te verorberen;
ja zelfs ook dan nog, wanneer hij daartoe niet eens meer
neiging heeft. Dit ka n moeielijk door iets anders verklaard
worden dan door aan te nemen, dat de middelen, die honden
moesten aanwenden om hun honger te stillen, in den loop
der eeuwen, die op het ontstaan van hun soort zijn gevolgd
voor hen tot een genot zijn geworden onafhankelijk van het
doel, waarvoor ze oorspronkelijk dienden ; en dat zich in
overeenstemming hiermede bij hen de neigingen ontwikkeld
hebben tot het verrichten der handelingen, waarin die middelen bestaan, neigingen, die blijven, ook al weten zij, dat
het doel, tot welks bereiking deze oorspronkelijk dienden,
niet bereikt zal worden ; ja zelfs ook dan nog, als de neiging
dit doel te bereiken bij hen verdwenen is. Dit wil dus
zeggen, dat oorspronkelijk doelbewuste handelingen in den
loop des tijds tot automatische, tot instinctmatige zijn vervormd, en dat uit de oorspronkelijke neigingen, die, ter
bereiking van haar doel, aansporen tot het verrichten van
zekere handelingen, andere neigingen zijn ontstaan, ten gevolge
waarvan diezelfde handelingen gedaan worden ter wille van
zich zelf, zonder dat het oorspronkelijk doel in het bewustzijn
komt. Dat bij die ontwikkeling het bewustzijn aanvankelijk
optrad als begeleidend verschijnsel is voor den posivitist van
ondergeschikt belang, maar voor den positivist Nietzsche, die
nog steeds staat onder den invloed der metaphysica, is het
zoozeer het voornaamste element, dat het hem de formule
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voor de besproken waarheid aan de hand doet en hem dient
als argument voor de suprematie der rede.
Daarvoor echter is het een zonderling argument. Want —
om ons te bepalen bij het laatst gegeven voorbeeld de
grondslag, waarvan men uitgaat, is een gevoel n.l. het gevoel
van honger bij den hond en wanneer dus de geheele verklaring iets bewijst, bewijst zij de suprematie van het gevoel
en niet die van het verstand d. w. z. precies het omgekeerde
van hetgeen Nietzsche bewijzen wil.
Tenzij men mocht meenen, dat ook het gevoel van honger
weder op dezelfde wijze verklaard kan worden. Maar dit,
afgezien nog van de absurditeit, dat men ten slotte zou aanlanden bij oordeelen over niets, komt mij voor onmogelijk te zijn.
Immers het opnemen en assimileeren van voedsel is een
noodzakelijke voorwaarde van alle leven, een eigenschap dus,
die veel vroeger ontstaan is dan het bewustzijn. Hieruit
volgt, dat het gevoel van honger niets anders kan zijn dan
de bewuste kant van dien inwendigen prikkel, die reeds lang,
vddr er eenig bewustzijn was, aanspoorde tot het opnemen
van voedsel en dat dus niet een oordeel aan dit gevoel, maar
omgekeerd dit gevoel aan alle oordeelen is voorafgegaan.
En zooals het in dit geval is met het gevoel van honger,
zoo is het in andere gevallen met andere fundamenteele gevoelingen. We moeten dus concludeeren, dat niet, zooals
Nietzsche wil, oordeelvellingen, maar gevoelingen voor de
grondstof gehouden moeten worden, waaruit datgene, wat wij
geest noemen, is opgebouwd.
Deze conclusie was trouwens te voorzien, wanneer we ons
herinneren, dat volgens het positivisme een oordeel niets anders is dan de resultante van twee gevoelingen of samenstellingen van gevoelingen of samenstellingen van deze samenstellingen, zoodat het èn het voorafgaand bestaan van gevoel
onderstelt èn zelf een bizonder soort gevoel is.
Tusschen oordeel en gevoel derhalve bestaat niet de tegenstelling, die Nietzsche er tusschen laat bestaan. Integendeel;
iemand, die zich • door zijn oordeel laat beheerschen, handelt
in werkelijkheid meer in overeenstemming met zijn gevoelingen dan hij, die, zooals men gewoonlijk zegt, door zijn
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gevoel beheerscht wordt. Verondersteld nl. dat de voorgestelde
gevoelingen, die tot het oordeel meewerken, den aard der
overeenkomstige werkelijke gevoelingen juist teruggeven. En
dit, men kan het niet ontkennen, laat dikwijls veel te wenschen
over. Maar het pleit tegen de juistheid van één bizonder
oordeel of tegen de juistheid der gegevens, waaruit dit is opgemaakt ; niet tegen het oordeelen zelf.
De conclusie, die het evolutionisme trekt uit de besproken
psychologische waarheid trekt, gaat echter nog verder. Het
begint met vast te stellen, dat reeds vódr het bestaan van
bewustzijn in alle levende wezens, op straffe van ondergang
van individu en soort, zekere gewoonten van en prikkels tot
handelen ontstaan, die dienen tot instandhouding van het
leven. Na het optreden van het bewustzijn noemt men die neigingen of aandriften. En het redeneert dan in verband met de
besproken waarheid verder aldus. Er ontstaan derhalve en ontwikkelen en organiseeren zich, onder den invloed der erfelijkheid en van den strijd om het bestaan, d. i. op straffe van
ondergang van individu en soort, zekere neigingen, die leiden
tot handelingen, welke ook in zeer samengestelde omstandigheden dienen tot bereiking van het doel der oorspronkelijke
neigingen of tot een doel dat daartoe een middel is, zonder
dat bij het aanwezig zijn dier secundaire neigingen of het
verrichten dier handelingen het oorspronkelijke of zelfs het
middellijke doel in het bewustzijn komt of kan komen. Er
zijn dus een aantal gevallen, waarin de menschen handelen
volgens aandrift, zonder zich op hun oordeel te beroepen of
te kunnen beroepen en waarin het voor de instandhouding
of bevordering van het leven doelmatig is, dat zij zoo handelen.
Wanneer Nietzsche dus verstandig had willen redeneeren
en in overeenstemming met hetgeen een zeer oppervlakkige
kennismaking met de evolutionistische wijsbegeerte hem had
kunnen leeren, dan had hij moeten zeggen : vertrouwt uw
gevoel wèl, maar vertrouwt niet ieder gevoel, dat bij u opkomt ; wacht af, of er ook andere gevoelingen in u ontstaan,
die het eerste wijzigen of vernietigen en laat u nooit zóó door
één gevoel beheerschen, dat het ontstaan van andere gevoelingen in uw geest a priori onmogelijk is. En als hij dit ge-
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zegd had, dan had hij ongetwijfeld zeer verstandig gesproken,
maar dan had hij toch niet veel anders gezegd dan dit : handelt niet lichtzinnig en ondoordacht en laat u niet door blinden
hartstocht beheerschen ; een goede raad, die door iederen
moralist, ook den meest eenvoudige en minst wetenschappelijke telkens en telkens weer gegeven wordt.
Nu is het een zeer merkwaardig feit, dat Nietzsche in zijn
latere werken tot het inzicht gekomen is, dat iedere verstandelijke werkzaamheid rust op een basis van gevoel en dat
zij dus niet een volstrekte, maar een betrekkelijke beteekenis
heeft.
Maar dit inzicht brengt hem niet tot een eenvoudige correctie
van zijn vroegere beweringen, zoodat ze meer in overeenstemming zijn met de positivistische wereldbeschouwing, waarvan hij tot nu toe een aanhanger was. Neen, hij wordt een
tegenstander van die. wereldbeschouwing ; hij slaat onmiddellijk
van het eene uiterste in het andere. Had hij tot nu toe de
volledige heerschappij van het verstand, van het oordeel gepredikt, thans wordt het verstand plotseling iets van niet de
minste beteekenis en zijn de gevoelingen, de aandriften alles.
Wanneer men Nietzsche niet alle inzicht wil ontzeggen en
hier dus werkelijk sprake is van een tegenstelling, dan moet
dit beteekenen de gevoelingen, de aandriften van het oogenblik.
» Geest ? Wat is mij geest 1 Wat is mij kennis 1 Ik waardeer niets anders dan aandriften." Zoo schrijft hij aan mevrouw Salomé i). En het is merkwaardig om te lezen, wat
deze, die in haar sympathie met den schrijver niet beseft,
welk oordeel zij daarmede over zijn wijsgeerige werkzaamheid
uitspreekt, naar aanleiding hiervan zegt.
»Hier is het punt," zoo schrijft zij 2), » waar Nietzsche's
opvatting plotseling van zijn vroegere afwijkt en zich tegenover deze stelt. Heeft hij er vroeger tegen gewaarschuwd een
gevoel te vertrouwen, omdat dit toch slechts het ,kleinkind'
van oude, vergetene en waarschijnlijk onjuiste oordeelvellingen
was, thans beroept hij zich op den overouden grondslag van
gevoel, waarop alle oordeelen rusten en degradeert deze zoo
1)
2)

Pag. 153 van haar boek over Nietzsche.
T. a. p. pag. 159.
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tot onzelfstandige, afhankelijke ,kleinkinderen' van het gevoel.
Voor beide opvattingen vindt hij de gezochte motiveering
nog in de positivistische wereldbeschouwing, maar wat daar
vreedzaam naast elkander bestaat, de relativiteit van het
denken en die van het gevoel dat scheidt zich voor hem
in twee onverzoenbare tegenstellingen ; aan den eenen kant
staat het tot het uiterste gedrevene intellectualisme, waaraan
hij zich tot nu toe had overgegeven, en waardoor hij alle
leven aan het denken, alle gemoed aan het verstand ondergeschikt wilde maken, aan den anderen kant een evenzeer
tot het uiterste gedreven gevoels-exaltatie, die wraak neemt
voor hare lange onderdrukking en overvloeiende van leven
zich slechts voldoening kan verschaffen door een fanatiek:
,fiat vita, pereat veritas' (het leven kome, de waarheid ga te
gronde)" 1).
Men zal mij toestemmen, dat dit alles zeer weinig philosophisch is en niet dient om onze achting voor Nietzsche als
denker te vermeerderen. Zoolang hij een der grondstellingen
van het positivisme niet begrijpt, is hij een fanatiek aanhanger van het stelsel, maar geeft er een voorstelling van, die
iedereen positivist de haren te berge doet rijzen. Zoodra hij
echter eenig inzicht in die grondstelling gekregen heeft, keert
hij het stelsel den rug toe en meent het te kunnen bestrijden
door die grondstelling zelf d.w.z. door de karrikatuur daarvan,
die in zijn verwarden geest is ontstaan.
Het een. zoowel als het ander bewijst, dunkt mij, dat hij
het positivisme niet begreep en dat hij nooit anders dan met
woorden een aanhanger daarvan is geweest.
Inderdaad, het komt mij voor, dat Nietzsche nooit een
andere wijsbegeerte bestudeerd heeft dan die van Schopenhauer en dat deze wijsbegeerte zijn geheele leven lang voor
een deel hem heeft beheerscht 2), voor een ander deel zoo
i) Mevrouw Salomé doelt hier op de vroegere leer van Nietzsche, die zij had
saamgevat in de woorden : fiat veritas, pereat vita (de waarheid kome, het leven
ga te gronde). Deze leer komt telkens voor den dag in Nietzsche's tweede
periode b.v. Morgenrvthe pag. 297 in de woorden: »wij willen allen liever den
ondergang der menschheid dan den achteruitgang der kennis."
2) Ik heb tot mijn leedwezen niet kunnen nagaan of ook de boeken van
Dr. Paul Rée bijgedragen hebben tot Nietzsche's misverstaan van het positivisme.
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in zijn geest . op den voorgrond stond, dat hij zich bij het
bestrijden van meeningen, ' die de zijne niet waren, steeds
richtte tegen de meeningen van Schopenhauer.
Van daar in zijn tweede periode, toen hij positivist heette,
zijn verheerlijking van de suprematie van het verstand ; van
daar ook in zijn derde periode, toen hij de moraal te lijf
ging, het verschijnsel, dat zijn polemiek zich voornamelijk
richtte tegen de moraal van Schopenhauer, tegen het medelijden.
Die derde periode, ik zeide het boven reeds, begint met
het inzicht, dat alle verstandelijke werkzaamheid berust op
een grondslag van gevoel, met het opgeven dus der suprematie van het verstand, met het verlaten (in schijn en met
woorden tenminste) van het pad van rationalisme en metaphysica, waarop hij in zijn tweede zoogenaamd positivistische
periode nog altijd gebleven was.
Hij meent daardoor te komen tot een nieuwe formuleering
van de groote problemen der wijsbegeerte, ja zelfs tot nieuwe,
voor hem nooit gestelde problemen. Ik denk daarbij aan zijn
denkbeelden over kennis, over waarheid en aan zijn beschouwingen over de moraal. Over zijn opvatting van de eerste
slechts enkele opmerkingen ; de tweede wensch ik uitvoeriger
te behandelen.
» Wat in ons," zegt Nietzsche i), »wil eigenlijk ,naar de
waarheid'? Inderdaad, wij stonden lang voor de vraag
naar de oorzaak van dezen wil — tot wij, ten slotte, voor
een nog fundamenteeler vraag geheel en al bleven staan.
Wij vroegen naar de waarde van dezen wil ? Gesteld wij
willen waarheid : waarom niet liever onwaarheid. En onzekerheid ? Zelfs onwetendheid ? Het probleem van de waarde
der waarheid stond voor ons -- of waren wij het, die voor
het probleem gingen staan ? 2) Wie van ons is hier Oedipus?
Wie Sphinx ? Het is een rendez-vous, naar het schijnt, van
Het is mogelijk. Maar tot de hoofdzaak doet het weinig af. En deze is de
onzelfstandigheid en het geringe wijsgeerige doorzicht van Nietzsche, die in
beide gevallen dezelfde blijven.
i) Jenseits von Gut und Base pag. 3.
2) Men ziet, hoe Nietzsche, in weerwil van zijn ernstig voornemen om te
redeneeren, weder aan het phrasenmaken is.
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En zou men het willen gelooven,
vragen en vraagteekens.
dat het ons ten slotte toeschijnt, alsof het probleem tot nog
alsof het door ons voor de eerste
toe nooit gesteld is,
maal is gezien, nauwkeurig bekeken, gewaagd? Want er is
een wagen daarbij ; misschien is er geen grooter."
Wat hierbij het eerst in het oog valt is de wijze, waarop
de vragen gesteld worden.
Wat (de cursiveering is van Nietzsche) in ons, wil eigenlijk,
»naar de waarheid" ?" Alsof er iets afzonderlijks in ons is,
dat waarheid wil, en niet wij zelf die begeerte naar waarheid
hebben.
En verder : »wij willen waarheid : waarom niet liever onwaarheid ?" Alsof het mogelijk was deze vraag te stellen,
voor men weet, wat waarheid en onwaarheid is of liever
genoemd wordt.
Men ziet dat Nietzsche, diepzinnig als hij is, het eigenlijke,
het eerste probleem ten minste, over het hoofd ziet en andere
dingen gaat behandelen, die geen zin hebben, zoolang de
eerste vraag niet duidelijk beantwoord is. Maar om een antwoord op die vraag is het hem niet te doen. Lees slechts
verder : i) » Bij alle waarde, die het ware, het waarheidlievende,
het onbaatzuchtige moge hebben : het zou toch mogelijk zijn,
dat men den schijn, den wil om te bedriegen, den eigenbaat
--

en de begeerte een voor alle leven hoogere en fundamenteeler

waarde moest toekennen.
En nog wat verder 2) : » de onwaarheid van een oordeel is
voor ons nog geen bezwaar tegen dat oordeel ; daarin klinkt
onze nieuwe taal misschien het vreemdst. De vraag is, in
hoeverre het levenbevorderend, levenbehoudend, soortbehoudend, misschien zelfs soort-kweekend is ; en wij zijn principieel (?) geneigd te beweren, dat de meest onware oordeelen
(waartoe de synthethische oordeelen a priori behooren) voor
ons de onontbeerlijkste zijn ; dat zonder een laten gelden der
logische ficties, zonder een meten van de wereld aan de
zuiver verzonnen wereld van het onvoorwaardelijke, aan zich
zelf gelijke, zonder een voortdurende vervalsching der wereld
i) T. a. p. pag. 5.
T. a. p. pag. 6.

2)
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door het getal de mensch niet zou kunnen leven, — dat het
opgeven van onware oordeelen een opgeven van het leven,
een ontkennen van het leven zou zijn. De onwaarheid als
levensvoorwaarde veroorloven ; dat beteekent ongetwijfeld zich
op een gevaarlijke wijze verzetten tegen de gewone wijze van
waardeeren ; en een wijsbegeerte, die dat waagt, plaatst zich
daardoor alleen reeds aan gene zijde van goed en kwaad."
Nietzsche maakt zich schijnbaar in vollen ernst gereed te
onderzoeken, wat wij onder waarheid verstaan of om zijn
metaphysische formuleering te gebruiken : wat in ons »naar
de waarheid" wil ? Hij wil bepalen, waarom we liever waarheid willen dan onwaarheid of zooals hij wederom even metaphysisch zegt, wat de waarde is van de waarheid. Men
denke echter niet, dat hij dit onderwerp werkelijk gaat behandelen ; neen, hij praat wat over het waarheidlievende, het
onbaatzuchtige, de eigenbaat en de begeerte, haalt in één
woord van alles overhoop, dat met het probleem, dat hij zou
behandelen, in eenig verwijderd verband staat, vaart daartusschen wat uit tegen de metaphysica, die hem zelf nog
geheel in haar macht heeft, en eindigt met de verklaring, dat
volgens zijne meening de meest onware oordeelen voor ons
de meest onontbeerlijke zijn.
Daarom was het hem eigenlijk te doen. Hij wil met één
slag alles, wat de menschen gewoonlijk waarheden noemen,
op zij zetten om zoo ruimte te krijgen voor de decreten die
hij wil uitvaardigen. Hij blijft dan ook niet bij deze gelijkstelling van waarheid en onwaarheid staan.
»Het is niet meer dan een moreel vooroordeel, dat waarheid meer waard is dan schijn ; het is zelfs de slechtst bewezen onderstelling, die er op de wereld is", zegt hij elders i),
terwijl hij reeds het vermoeden laat doorschemeren, dat dit
moreel vooroordeel geheel onjuist is.
En in Zur Genealogie der Moral 2) lezen wij het volgende:
»Toen de Christelijke kruisvaarders in het Oosten stieten
op die onoverwinnelijke Assassinen-orde, die orde van vrije
geesten, par excellence, waarvan de laagste graden leefden in
i) T. a. p. pag. 49.
2) Pag. 167.
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een gehoorzaamheid, zooals geen monniksorde die bereikt
heeft, toen kregen zij op de een of andere wijze ook een
wenk over dat symbool, dat slechts bestemd was tot een
geheime leer van de hoogste graden : »Niets is waar, alles
is geoorloofd" ... Welnu, dat was vrijheid van den geest,
daarmede was aan de waarheid het geloof opgezegd."
En in den Zarathustra i) laat hij datzelfde woord door zijn
schaduw herhalen. Zoo legt hij er nog eens den nadruk op als
op een van de vele gewichtige dingen, die hij geleerd heeft.
Het vermoeden, dat dit moet dienen om alles, wat zijn
eigen decreten in den weg zou kunnen staan, reeds vooraf op
te ruimen wordt bijna tot zekerheid, wanneer wij in ,7enseits
von Gut und Base lezen, wat hij schrijft over de philosophen
der toekomst.
»Waarom zou de wereld, waarmede wij iets te maken
hebben, niet een fictie kunnen zijn ?" had hij daar 2) gezegd
met de nevengedachte, dat deze fictie dus door ons, door de
toekomstwijsgeeren ten minste, waarvan Nietzsche zelf het
onvergankelijk model is, naar willekeur veranderd kon worden.
Want het is de taak van deze wijsgeeren »waarden te scheppen". 3) »De eib entlijke wzjsgeeren echter zin de bevelenden,
de wetgevers ; zij zeggen : »zoo moet het zijn !" Zij bepalen
eerst het waarheen ? en waartoe ? van den mensch ... zij
grijpen met scheppende hand naa de toekomst, en alles, wat
is en was, wordt hun daarbij ; ot middel, tot werktuig, tot
hamer. Hun weten is scheppen, hun scheppen is een wetgeving,
hun wil tot waarheid is wil tot macht."
Men kan zich voorstellen wat er bij zulk een wijze van
denken of liever van voelen van de moraal wordt. De oude
moraal wordt afgeschaft en in plaats daarvan komen zonder
eenige motiveering de decreten van Nietzsche. Dit is het
noodzakelijk gevolg.
Het eenige, waarover men zich kan verwonderen is, dat hij
zich niet steeds tot decreteeren bepaalt. Immers dit past volgens zijn eigen verklaring een positieven geest ; het gepeupel
i) Pag. 393.
2) 7enseits van Gul und Base, pag. 5o.
3) T. a. p. pag. 153 en 154.
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moet men overtuigen met gebaren ; redenen maken het wantrouwend 1). Welnu, tot gebaren bepaalt hij zich slechts in
den Zarathusthra, in zijn andere geschriften poogt hij van tijd
tot tijd ook redenen aan te voeren.
Wij zullen zien, welke soort redenen.
Maar laten wij eerst nagaan, hoe het probleem der moraal
zich aan hem voordeed en wat daaruit volgt.
Sprekende over het boek van Dr. Paul Rée »de oorsprong
der moreele gevoelingen", een boekje, waartoe hij, zooals wij
weten, bij zichzelf zin voor zin en gevolgtrekking voor gevolgtrekking »neen" zeide, zegt Nietzsche 2) :
» In den grond dacht ik toen aan iets veel gewichtigers dan
aan eigene of anderer hypothesen over den oorsprong der
moraal. Het was mij te doen om de waarde der moraal."
Men ziet het, dezelfde metaphysische formuleering als bij
het probleem van de waarheid. Daar was het de waarde der
waarheid, hier de waarde van de moraal.
Want waarde onderstelt een doel, ten opzichte waarvan zij
waarde is, en wel een onveranderlijk doel buiten of boven
de zaak, waarover gehandeld wordt. Wanneer men dus spreekt
over de waarde der moraal zonder meer, heeft men het oog

niet op haar waarde ter bereiking van doeleinden, die zelf
moreel genoemd worden, zooals het welzijn van het individu
of van de gemeenschap of de volbrenging van den wil der
Godheid, maar op haar waarde voor een doel, dat geheel
buiten de moraal staat en daarvan onafhankelijk is, dat bovendien onveranderlijk is en onvoorwaardelijk en steeds aan zichzelf gelijk. En daarmede is men weer terecht gekomen bij
de metaphysica, waartegen Nietzsche zoo heftig te velde trekt.
Maar men is voor de bepaling van zulk een absoluut doel
tevens bevrijd van alles, wat waarneming of redeneering heet.
Men kan uit eigen machtsvolkomenheid decreteeren, wat dit
doel is. En dit is, zooals wij boven 3) zagen, de taak der
eigenlijke philosophen, d. w. z. van Nietzsche. Immers »deze
bepalen eerst het waarheen? en waartoe ? van den mensch."
i) Zie van dit artikel pag. io.
2) Voorrede van Zur Genealogie der Moral pag. IX.
3) Zie van dit artikel pag. 28.
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Ik wil naar aanleiding hiervan slechts opmerken, dat Nietzsche zich door deze opvatting theoretisch stelt tegenover de
evolutionistische zoowel als tegenover de maatschappelijke
moraal. Immers de eerste beschouwt de moraal niet als een
systeem van regels deductief afgeleid uit een door den een
of anderen toekomstphilosoof gedrecreteerd einddoel, maar als
een op natuurlijke wijze ontstaan en op natuurlijke wijze veranderd, in vele opzichten nog zeer gebrekkig ontwikkeld systeem
van gevoelingen met daaruit afgeleide regels ; en de laatste
erkent slechts doeleinden, die zelf moreel zijn volgens hare
opvatting en is in geen geval geneigd of ooit geneigd geweest
zich door bevelende philosofen doeleinden te laten voorschrijven. Maar om de theorie bekommert zij zich niet veel. Mocht
het echter blijken, dat Nietzsche ook in de praktijk komt tot
voorschriften, die fundamenteel van de hare verschillen, dan
zal zij niet aarzelen hem tot een vijand der moraal te verklaren.
En ook van het standpunt der evolutionistische moraal, die
van de maatschappelijke moraal als grondslag uitgaat, hebben
wij dan het recht hem een »ontkenner der moraal" te noemen.
Maar nu de argumenten van Nietzsche. Wij hebben reden
tot groote verwachtingen daaromtrent. Immers in de voorrede
van het boek, waarin deze argumenten uiteengezet worden,
spreekt hij zijn vriend Paul Ree op de volgende wijze toe i) :
»Mijn wensch was het in ieder geval om aan een zoo scherp
en zoo onpartijdig oog een betere richting te geven, de rich.
ting op de werkelijke geschiedenis der moraal en hem voor
zulke Engelsche hypothesen in 's Blaue nog ter rechter tijd
te waarschuwen. Het ligt toch voor de hand, welke kleur voor
een moraal-genealoog honderd maal gewichtiger zijn moet dan
juist dit blauwe : namelijk das Graue 2), wil zeggen, wat aan
de oorkonden ontleend is, wat werkelijk vastgesteld kan worden,
wat werkelijk bestaan heeft, in het kort het geheele, lange,
moeielijk te ontcijferen hieroglyphenopschrift van de verledenheid der menschelijke moraal."
Zur Genealogie der Moral, voorrede pag. XII.
Men begrijpt, dat uitdrukkingen als ,in 's Blaue hinein' en ,die graue Vorzeit'
Nietzsche door het hoofd spelen, terwijl hij bovendien door den gelijken klank
der woorden tot deze fraaie stijlwending verleid werd.
I)

2)

2I
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In zijn Genealogie der . Moral zal Nietzsche nu dit hieroglyphenopschrift op de door hem beschreven degelijke wijze
ontcijferen.
Hij begint i) met een kritiek der Engelsche psychologen:
»Het gebroddel van hun moraal-genealogie komt dadelijk
bij het begin aan den dag, daar, waar het er om te doen is
den oorsprong van het begrip en van het oordeel »goed"
te bepalen. »Men heeft oorspronkelijk zoo decreteeren
zij -- onegoïstische daden geprezen en goed genoemd van
den kant van hen, aan wie ze bewezen werden, voor wie
ze dus nuttig waren ; later heeft men dezen oorsprong
van den lof verbeten en omdat onegoistische daden door
de gewoonte altijd als goed geprezen werden, is men ze
ook als goed gaan beschouwen en voelen — alsof ze op
zich zelf iets goeds waren." Men ziet het dadelijk : deze
eerste afleiding bevat reeds alle typische trekken der Engelsche psychologen-idiosyncrasie, wij hebben, » het nut",
»het vergeten", »de gewoonte" en ten slotte »de dwaling",
alles als grondslag van een waardeering, waarop de hoogere
mensch tot nu toe altijd trotsch is geweest als op een soort
voorrecht. Deze trots snoet gedeemoedigd, deze- waardeering
van haar waarde beroofd worden : is dat bereikt r"
Op deze plaats komt zeer duidelijk uit, waarom Nietzsche
zich zoo heftig verzet - tegen deze of een dergelijke afleiding
van het begrip goed. Hij vindt het vernederend, dat men op
dergelijke wijze tracht te verklaren een waardeering, waarop
de hoogere mensch tot nu toe altijd trotsch geweest is. En
ook op andere plaatsen in zijn werken komt dit gevoel meermalen aan den dag. Tegen dergelijke argumenten nu valt
niet te redeneeren. Men kan er slechts zijn schouders over
ophalen.
Maar laten wij zien, wat hij . verder te zeggen heeft.
» Nu ligt het voor mij in de eerste plaats voor de hand,
dat 'door deze theorie het ontstaan van het begrip goed op
een verkeerde plaats gezocht wordt ; het oordeel goed komt
niet van hen, aan wie goedheid bewezen wordt ! Veeleer zijn
i) T. a. p. pag.
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het de goeden zelf d. w. z. de voornamen, machtigen, hooggeplaatsten en hooggezinden, die zich zelf en hun doen als
goed voelden in tegenstelling met alles, wat laag, laaggezind
en gemeen is. Van uit dit pathos van den afstand i) hebben
zij zich eerst het recht toegeëigend waarden te scheppen,
namen van de waarden te stempelen ; wat ging hun de nuttigheid aan 1 Het gezichtspunt der nuttigheid is juist met
betrekking tot zulk een warm naar buiten stroomen van
hoogste rang-ordenende en rangonderscheid-makende waardeoordeelen zoo vreemd en ongepast mogelijk ; hier is juist het
gevoel bij een tegenstelling van dien lagen warmtegraad
gekomen, die alle berekenend verstand, alle nuttigheidsberekening onderstelt, en niet voor eenmaal, niet voor een
uur van uitzondering, maar voor altijd. Het pathos van de
voornaamheid en van den afstand, zooals gezegd is, het
duurzame en domineerende algemeene en oorspronkelijke
gevoel van een hoogere heerschende soort in haar verhouding
tot een lagere soort, tot een »onder" dat is de oorsprong
van de tegenstelling goed en slecht."
Ik mis hier in tweeërlei opzicht de degelijkheid, die Nietzsche ons beloofd had.
Ten eerste : Alles wat wij van den oorspronkelijken toestand
der menschheid weten, wijst er op, dat er oorspronkelijk
nergens een heerschende kaste bestond, in staat haar moreele
waardeering aan de onderworpenen op te leggen. Deze is
overal eerst ontstaan in den tijd van barbaarschheid en geweld,
die op den primitieven toestand gevolgd is. Toch werd er ook
in dien primitieven tijd reeds onderscheid gemaakt tussshen goed
en kwaad. Historische oorkonden echter zijn uit dien tijd niet
over. We moeten ons dus als argumenten tevreden stellen met
enkele aanwijzingen in de geschiedenis en met de kennis, die
wij hebben van onbeschaafde volken uit den tegenwoordigen
tijd, die nog in den primitieven toestand verkeeren. Vooral
de laatste soort argumenten schijnt mij niet van gewicht ontbloot. Zoo vinden wij b.v., dat onderscheid tusschen goed
en kwaad gemaakt wordt door de Veddahs op Ceylon, die
i) Ik moet erkennen niet precies te begrijpen, wat Nietzsche bedoelt. Ik
vermoed echter, dat hij gebaren maakt, evenals in de volgende zinnen.
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in den drogen tijd in de bosschen, in den regentijd in grotten
leven, een der meest onbeschaafde volken, die wij kennen.
Zij hebben het niet eens tot een primitieven vorm van maatschappij gebracht en van de ontwikkeling eener aristocratie
bij hen is dus geen sprake. En ditzelfde geldt in hoogere
mate en op een voor Europeanen dikwijls beschamende wijze
van verscheidene, op veel hoogeren trap van beschaving
staande volksstammen in Voor- en Achter-Indië, bij wie insgelijks geen aristocratie is ontstaan, omdat zij, waarschijnlijk
ten gevolge der afgezonderde en beschermde ligging van hun
land, nooit in den oorlogstoestand geleefd hebben. Waarom
heeft Nietzsche, bij zijn vaste voornemen om zich te houden
aan de oorkonden en aan de werkelijkheid, van deze oorkonden geen gebruik gemaakt ? De » in 's Blaue hinein" redeneerende Engelsche psychologen raadplegen ze trouw.
En ten tweede : Nietzsche geeft door deze hypothese blijk
van volkomen gebrek aan inzicht in de psychologie van de
verstandelijk zeer weinig ontwikkelden. Hartstochtelijke antipathie, de oorzaak van de warm naar buiten stroomende
waarde-oordeelen, wordt bij menschen van die soort vooral
opgewekt door twee zaken : door nadeel, aan hun belangen
toegebracht, en door afwijking van de gewoonte. Dit had
Nietzsche kunnen leeren zoowel door waarneming van de
verstandelijk minst ontwikkelden in de Europeesche maatschappij,
als door raadpleging van de gegevens, die ter onzer beschikking
zijn voor de kennis der onbeschaafde volken. En beide zaken
wijzen op een oorsprong der moreele waardeering, in overeenstemming met de hypothesen der Engelsche psychologen en
in strijd met de hypothese van Nietzsche.
Maar luisteren wij naar zijn verdere argumenten : i)
» Afgezien van de historische onhoudbaarheid van die hypothese over den oorsprong van het waarde-oordeel » goed",
lijdt zij aan een innerlijke psychologische tegenstrijdigheid.
De nuttigheid van de onzelfzuchtige handeling zou de oorsprong
zijn van onze goedkeuring en deze oorsprong zou men verbeten
hebben : hoe is dit vergeten ook slechts nwg elijk Hielden
-

i) T. a. p. pag.

5.
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die handelingen soms ooit op nuttig te zijn ? Het tegendeel
is het geval: deze nuttigheid is veeleer altijd de ervaring
van alle dagen geweest ; iets derhalve, dat voortdurend opnieuw
onderstreept werd ; bijgevolg, in plaats van uit het bewustzijn
te verdwijnen, in plaats van vergeten te kunnen worden,
moest zij met steeds grooter duidelijkheid in het bewustzijn
komen.
Hoeveel verstandiger is die tegengestelde theorie (ze is
daarom niet dichter bij de waarheid ), die b.v. door Herbert
Spencer verdedigd wordt : die het begrip »goed" beschouwt
als gelijk in wezen met het begrip »nuttig", »doelmatig",
zoodat in de oordeelen goed en slecht de menschheid juist
hare onvergetene en onvergeetbare ervaringen over nuttigdoelmatig en over schadelijk-ondoelmatig gesommeerd en gesanctioneerd heeft. Goed is, naar deze theorie, wat zich van
oudsher als nuttig heeft bewezen ; daarmede kan het aanspraak
maken op geldigheid als »waardevol in den hoogsten graad",
als » waardevol op zichzelf". Ook deze wijze van verklaring is,
zooals gezegd is, onjuist, maar de verklaring zelf ten minste is op
zichzelf beschouwd verstandig en psychologisch verdedigbaar."
Zoovele beweringen, zoovele onjuistheden. In de eerste
plaats de bezwaren van Nietzsche tegen het vergeten, zooals
hij het noemt, van de nuttigheid der handelingen, die wij als
goed prijzen. Hij gaat er over redeneeren, alsof het een
logische stelling was. Het is echter een feit, dat niet door
redeneering, maar door waarneming bewezen moet worden.
Het is een der bijzondere gevallen van het psychologische
verschijnsel, waarover ik boven gesproken' heb. Daarheen
verwijs ik dus. We zagen daar, dat Nietzsche zich van dit
verschijnsel geen juiste voorstelling maakte en het blijkt ons
op deze plaats, dat hij er ook thans nog geen goed inzicht
in heeft, hoewel de voorbeelden er van in onze dagelijksche
ervaring talrijk genoeg zijn. Ik wil er hier nog één voorbeeld
van geven en wel een voorbeeld, waarbij de nuttigheid der
verricht wordende handelingen wel onbewust is geworden,
maar toch nog zonder veel moeite in het bewustzijn teruggeroepen kan worden ; een voorbeeld dus, waarin het proces
niet geheel is afgeloopen en bij vele individuen nooit geheel
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zal afloopen, omdat het zich afspeelt binnen de grenzen van
het individueele leven. Dit kan misschien bijdragen tot een
goed inzicht in den aard van het proces. En om tevens te
doen zien, hoe juist de voorstelling is, welke door Nietzsche
van de theorie van dezen wijsgeer gegeven wordt, ontleen ik
dit voorbeeld aan Herbert Spencer i), die volgens Nietzsche
van dit vergeten der nuttigheid van dikwijls verrichte handelingen niets weten wil.
»Verdiept in zijn zaken zal een koopman, als men hem
vraagt, wit zijn hoofddoel is, antwoorden: geld verdienen.
Hij geeft onmiddellijk toe, dat de bereiking van dit doel door
hem gewenscht wordt ter wille van verder liggende doeleinden,
Hij weet, dat hij direct strevende naar geld, indirect streeft
naar voedsel, kleeding, woning en de gemakken van het leven
voor zich zelf en voor zijn huisgezin. Maar hoewel toegevende,
dat geld slechts een middel is voor deze doeleinden, beweert
hij, dat het geldverdienen in tijd en verplichting voorafgaat
aan de verschillende daden en aan de daarmee- gepaard
gaande genoegens, waaraan het dienstbaar is ; en hij verklaart,
dat geld verdienen zelf een doel geworden is en succes daarin
een bron van voldoening afgescheiden van deze meer verwijderde doeleinden. Gaat men verder de daden van den
koopman nauwkeuriger na, dan vindt men, dat hoewel hij geld
verdient om goed te kunnen leven en hoewel hij met voordeel
koopt en verkoopt om geld te verdienen, — hetgeen zoo
een doel wordt, dat hij meer onmiddellijk tracht te bereiken
hij toch voornamelijk bezig is met middelen nog verder
verwijderd van zijn einddoel en met betrekking waartoe zelfs
het verkoopen met voordeel een doel wordt. Want het werkelijk verkoopen der goederen en het ontvangen van de opbrengst laat hij over aan ondergeschikten en houdt zich zelf
voornamelijk bezig met zijn algemeene zaken : onderzoek naar
de marktprijzen, beoordeeling van toekomstige prijzen, berekeningen, onderhandelingen, correspondentie ; terwijl hij van
het eene uur tot het andere geheel in beslag genomen wordt
door de zorg deze dingen, die indirect leiden tot geld veri) Data of Ethics, pag. i6o en vlg.
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dienen, goed te doen. En deze doeleinden gaan in tijd en
verplichting vooraf aan het doen van voordeelige verkoopen,
even als het voordeelig verkoopen vooraf gaat aan het geld
verdienen en evenals het doel geld te verdienen vooraf gaat
aan het doel behoorlijk te leven. Zijn boekhouding is het
beste voorbeeld van het beginsel in het algemeen. Posten
aan debet- en creditzijde worden den geheelen dag genoteerd;
de items zijn zoo gerangschikt, dat in een oogenblik de staat
van iedere rekening kan opgemaakt worden ; en dan wordt
van tijd tot tijd de balans opgemaakt en verlangt men, dat
de rekening tot op een cent uitkomt, terwijl voldoening volgt
op gebleken nauwkeurigheid, ontevredenheid veroorzaakt wordt
door een vergissing. Als gij vraagt, waartoe dit geheele omslachtige proces dient, dat zoo ver afstaat van werkelijk geld
verdienen en nog verder van de genoegens van het leven,
dan luidt het antwoord, dat nauwkeurig boekhouden een voorwaarde is voor het doel geld verdienen en zelfs een naderliggend doel wordt een plicht, die vervuld moet worden,
opdat de plicht een inkomen te verdienen en zichzelf, vrouw
en kinderen te onderhouden, vervuld kan worden."
En wil men een bewijs, dat Spencer niet slechts overal dit
beginnende proces ziet, maar ook het volkomen afgeloopene,
waarbij het oorspronkelijke doel geheel uit het bewustzijn is
verdwenen, en daarin niet teruggeroepen kan worden, dan
leze men de. volgende door hem zelf gegevene i) algemeene
uiteenzetting zijner theorie, waaruit tevens glashelder blijkt
welk een averechtsche voorstelling daarvan door Nietzsche
gegeven wordt.
»Om mijn stelling volkomen te doen begrijpen, schijnt het
noodig er bij te voegen, dat, in overeenstemming met de
grondstellingen van een ontwikkelde wetenschap der moraal,
in het ras zekere fundamentecle moreele intuities zich ontwikkeld hebben en nog voortgaan zich te ontwikkelen ; en
dat, hoewel deze moreele intuities de resultaten zijn van opeengehoopte ondervindingen van nut, trapsgewijze georganiseerd en overgeërfd, zij toch geheel en al onafhankelijk zin
i) Data of Ethics, pag.
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geworden van bewuste ervaring. Geheel op dezelfde wijze
als ik geloof, dat de ruimte•intuitie, die ieder individu heeft,
ontstaan is door de georganiseerde en geconsolideerde ondervindingen van alle vroegere individuen, die daaraan hun
langzamerhand ontwikkeld zenuwstelsel hebben nagelaten
even als ik geloof, dat deze intuitie, die door persoonlijke
ervaring slechts bepaald en volledig behoeft gemaakt te worden, practisch een vorm van het denken geworden is geheel
onafhankelijk van alle ervaring ; zoo geloof ik ook dat de
ondervindingen van nut, georganiseerd en geconsolideerd gedurende alle vroegere geslachten van de menschelijke soort,
overeenkomstige wijzigingen in het zenuwstelsel hebben voortgebracht, die, voortdurend overgeërfd en geaccumuleerd, in
ons geworden zijn tot zekere vermogens van moreele intuitie -tot zekere gemoedsaandoeningen, die beantwoorden aan goed
en slecht gedrag, en die geen zichtbaren grondslag hebben
in de individueele ondervindingen van nut."
Men ziet het, van de redeneeringen van Nietzsche blijft
niet veel over, noch als hij zijn eigen hypothesen tracht te
verdedigen, noch als hij handelt over de denkbeelden van
anderen, die hij niet eens blijkt te kennen. Toch is het boven
aangehaalde, wat redeneeiing betreft, verreweg het verstandigste, dat hij geschreven heeft. Ook in Zur Genealogie der
Moral, het verstandigste der boeken uit zijn derde periode,
maakt hij het weldra heel wat erger.
Op de bladzijden van dit boek, i) die op de boven aangehaalde volgen, tracht Nietzsche zijn hypothese aannemelijk
te maken door taalkundige argumenten, meest woordafleidingen. Dit nu zijn gewoonlijk argumenten van een zeer
gevaarlijke soort. Ten eerste omdat een woordafleiding dikwijls
onzeker is, ten tweede omdat wij de geschiedenis van een
woord bijna nooit volledig kennen en ten derde omdat er voor
de toepassing van het in de taal gegevene op de verhouding
van feiten nog een interpretatie noodig is, die de bestaande
onzekerheid wederom eenige malen grooter maakt. Maar dit
daargelaten. Nietzsche wil door die taalkundige argumenten
i) T. a. p. pag. 6-9.
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bewijzen, dat het oorspronkelijk de 'voornamen, de aanzienlijken zijn geweest, die de zedelijke waardeeringsoordeelen
hebben vastgesteld. Daarvan zijn er drie, waarover ik kan
oordeelen. Laten we zien, wat ze bewijzen.
Ten eerste het Grieksche woord k6.6. Dit beduidt volgens
Nietzsche oorspronkelijk iemand die is, die waar is; vervolgens den ware, den waarachtige om daarna de beteekenis te
krijgen van den adellijke in tegenstelling met den leugenachtige niet-adellijke, zooals de Megarensische dichter Theognis
het woord gebruikt. Het is wel mogelijk, dat dit zoo is, maar
niet zeker; want bij Homerus, dus voor Theognis, beteekent
het woord gewoonlijk dapper. Maar laten wij aannemen, dat
het zoo is. Wat bewijst het dan ? Dit dunkt mij, dat de
adellijken zich zelf eigenschappen toekenden, die als loffelijk
beschouwd werden. Immers het woord Fo-6xós bestond reeds
voor Theognis en werd reeds voor hem in prijzenden zin gebruikt. Het verband met de hypothese van Nietzsche kan
ik met geen mogelijkheid inzien.
De tweede afleiding is als argument even zwak en als
afleiding meer dan bedenkelijk. Ik zal mijn twijfel voor de
kortheid uitdrukken door een vraagteeken.
Het Latijnsche woord bellum-oorlog, zegt Nietzsche, luidde
oudtijds duellum — duen-lum ? afgeleid van duo ? twee. Zoo
is bonus-goed = duonus ? ook afgeleid van duo ? twee. Dus
is bonus de goede de man van den twist, de krijgsman. De
afleiding is schitterend. Laten we onderstellen, dat ze tevens
juist is. Wat bewijst zij dan? Dat de Romeinen oudtijds zoo krijgszuchtig waren, dat zij het voor een loffelijke eigenschap hielden krijgsman te zijn en zelfs andere loffelijke eigenschappen
met het woord krijgsman gingen aanduiden. Het verband met
de hypothese van Nietzsche ontgaat mij geheel en al.
Het derde argument is volgens Nietzsche het welsprekendste
voorbeeld voor zijn stelling. Het Duitsche woord ,schlecht'
beteekent oorspronkelijk ,eenvoudig', maar krijgt ongeveer in
den dertigjarigen oorlog den zin van zedelijk slecht. Dat wil
dus zeggen, dat het vóór dien tijd dien zin niet had, dat er
voor dien tijd een ander woord voor zedelijk slecht gebruikt
werd en dat derhalve oorspronkelijk de aanzienlijken, om te
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zwijgen van de onaanzienlijken, zedelijk slecht niet identificeerden niet eenvoudig, dat zij niet met moreele minachting op
den eenvoudigen, onaanzienlijken man neerzagen. Wanneer
Nietzsche had willen argumenteeren tegen zijn eigen stelling
had hij geen andere redenen behoeven aan te voeren.
Ook zijn taalkundige argumenten zijn dus niet in staat ons
een hoog denkbeeld te geven van zijn redeneerkracht. Het
blijkt zelfs, dat zij met de stelling, die hij bewijzen wil, in
geen het minste verband staan, en dat één er van, als het
iets bewijst, alleen tegen die stelling kan pleiten.
Toch zijn de tot nu toe besproken zaken die, welke nog
het meest op argumenten gelijken. Het verdere, dat hij over
moraal geschreven heeft en dat tot zekere hoogte een uitwerking is van de hier besproken hypothese, mist zelfs deze
oppervlakkige gelijkenis. Het blijkt reeds bij een vluchtige
kennismaking uit niets anders te bestaan dan uit beweringen
zonder eenigen grond, uitingen van de ongemotiveerde moreele
sympathieën en antipathieën van den schrijver.
Ik eindig daarom hier mijne bespreking van Nietzsche als
moreel denker, om in een volgend artikel te handelen over
die sympathieën en antipathieën en over de gevolgtrekkingen,
die we uit haar bestaan kunnen opmaken.
Amsterdam, April '95.

DE ETHICA VAN SPINOZA.
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1.
HET AANHANGSEL VAN HET EERSTE DEEL.

Hiermede heb ik de natuur van God en zijne eigenschappen
uitgelegd, als, dat hij noodzakelijk bestaat; dat hij éénig is;
dat hij uit de noodzakelijkheid alleen zijner natuur is en
handelt ; dat hij van alle dingen de vrije oorzaak is en op
welke wijze ; dat alles in God is en van hem aldus afhangt,
dat het zonder hem noch kan zijn noch begrepen worden;
en eindelijk dat alles door God is vooruitbepaald, wel niet
uit vrijheid van wil of absoluut welgevallen, maar uit de
absolute natuur van God, of oneindige macht. Verder heb
ik, waar ook de gelegenheid gegeven was, gezorgd de vooroordeelen, die konden verhinderen, dat mijne bewijzen werden
waargenomen, te verwijderen ; maar omdat er nog niet weinige
vooroordeelen overblijven, die ook, ja ten zeerste, beletten
konden en kunnen, dat de menschen de aaneenschakeling der
dingen op die wijze, waarop ik haar heb uitgelegd, kunnen
omvatten, heb ik het de moeite waardig geoordeeld deze
hier tot het onderzoek door de rede te roepen. En omdat
alle vooroordeelen, die ik hier onderneem aan te wijzen, afhangen
van dit ééne, dat namelijk de menschen gemeenlijk onderstellen,
dat alle natuurlijke dingen, evenals zij zelve, wegens een doel
handelen, ja, dat God zelf alles tot eenig zeker doel richt, voor
zeker stellen : want zij zeggen, dat God alles om den mensch
gemaakt heeft, den mensch evenwel, opdat hij Hem zou vereeren;
zal ik dus dit ééne eerst beschouwen, door namelijk eerst de
i) Deze zal binnen kort bij de firma Loman en Funke te 's Gravenhage verschijnen.
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oorzaak te zoeken, waarom de meesten in dit vooroordeel
berusten, en allen van natuur zoo geneigd zijn om het te omhelzen. Vervolgens zal ik zijn valschheid aantoonen, en eindeljk, hoe hieruit de veroordeelen ontstaan zijn over goed en

kwaad, verdienste en zonde, lof en berisinb , orde en verwarring, schoonheid en misvorming, en over andere dingen van
deze soort. Maar dit van de natuur van den menschelijken
geest af te leiden, behoort niet op deze plaats. Hier zal het
genoeg zijn, indien ik voor grondslag dat neem, wat allen
moeten erkennen ; namelijk dit, dat alle menschen onbekend
met de oorzaken der dingen geboren worden, en dat allen
den lust hebben hun nut te zoeken, van welke zaak zij zich
bewust zijn. Want hieruit volgt ten eerste, dat de menschen
meenen dat zij vrij zijn, aangezien zij zich bewust zijn van
hunne willingen en hunnen lust, en over de oorzaken, waardoor zij geschikt worden tot begeeren en willen, omdat zij
met deze onbekend zijn, zelfs in den droom niet denken. Er
volgt ten tweede, dat de menschen alles om een doel doen;
namelijk om het nut, dat zij begeeren. Waardoor het komt,
dat zij altijd van gebeurde dingen de eindoorzaken slechts
verlangen te weten, en wanneer zij deze gehoord hebben,
rusten ; geen wonder, omdat zij geen reden hebben om verder
te twijfelen. Maar indien zij nu deze van een ander niet kunnen
hooren, blijft hun niets over, dan dat zij zich tot zich zelve
wenden, en op de einden, waardoor zij zelve tot gelijke dingen
plegen bepaald te worden, letten, en zoo beoordeelen zij noodzakelijk naar hun aard den aard van een ander. Verder, daar
zij in zich en buiten zich niet weinige middelen vinden, die
niet weinig dienen om hun nut te bereiken, zooals bijv. oogen
om te zien, een gebit om te kauwen, planten en bezielde
wezens tot voedsel, de zon om te verlichten, de zee om visschen te voeden, enz. ; is het hierdoor geschied, dat zij alle
natuurlijke dingen als middelen tot hun nut beschouwen. En
omdat zij weten, dat die middelen door hen gevonden, niet
evenwel door hen bereid zijn, hebben zij hieruit reden gehad
om te gelooven, dat er iemand anders is, die die middelen
tot hun gebruik heeft bereid. Want nadat zij de dingen als

middelen hadden beschouwd, hebben zij niet kunnen gelooven,
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dat zij zich zelve hebben gemaakt; maar uit de middelen, die
zij zelve voor zich plegen te bereiden, hebben zij moeten
besluiten, dat er eenig of eenige bestuurders der Natuur bestaan,
begiftigd met menschelijke vrijheid, die voor hen alles hebben
bezorgd, en tot hun gebruik alles hebben gemaakt. En ook
den aard van dezen hebben zij, aangezien zij daarover nooit
iets hadden gehoord, naar den hunnen moeten beoordeelen;
en hierdoor hebben zij gesteld, dat de Goden alles tot het
nut der menschen besturen, opdat zij de menschen aan zich
verbinden, en in de hoogste eer door hen worden gehouden;
waardoor het geschied is, dat een ieder verschillende wijzen
van God te vereeren naar zijn eigen aard heeft uitgedacht,
opdat God hen boven de overigen zou liefhebben, en de
geheele Natuur tot gebruik van hunne blinde begeerte en
onverzadelijke hebzucht zou besturen. En zoo is dit vooroordeel
in bijgeloof verkeerd, en heeft diepe wortels geschoten in de
geesten ; wat in oorzaak geweest is, dat een ieder met de
grootste inspanning streefde van alle dingen de eindoorzaken
te begrijpen en ze uit te leggen. Maar terwijl zij gezocht hebben aan te toonen, dat de Natuur niets te vergeefs (dit is,
wat niet tot nut der menschen is) doet, schijnen zij niets anders
te hebben aangetoond, dan dat de Natuur en de Goden evenals
de menschen razend zijn. Zie, bid ik u, waarop de zaak eindelijk is uitgeloopen ! Onder zoovele voordeelen der Natuur
hebben zij niet weinige nadeelen moeten vinden, stormen namelijk, aardbevingen, ziekten, enz., en zij hebben gesteld dat deze
daarom voorkomen, omdat de Goden vertoornd waren om de onrechtvaardigheden hun door de menschen aangedaan, of om de
zonden in hunne vereering bedreven ; en ofschoon de ondervinding dag aan dag schreeuwde en met oneindige voorbeelden
aantoonde, dat voordeelen en nadeelen vromen evenals onvromen dooreen te beurt vallen, hebben zij daarom niet van het
verouderd vooroordeel afgelaten ; want het is hun gemakkelijker
geweest, dit onder andere onbekende dingen, waarvan zij het
gebruik niet kenden, te plaatsen, en zoo hun tegenwoordigen
en aangeboren staat van onkunde te behouden, dan die geheele makelij te vernielen en een nieuwe uit te denken. Waardoor zij als zeker hebben gesteld, dat de uitspraken der Go-
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den de menschelijke bevatting zeer ver te boven gaan : wat
gewis de eenige oorzaak zou geweest zijn, dat de waarheid
het menschelijk geslacht voor eeuwig verborgen was ; indien
niet de mathesis, die niet in einddoelen, maar slechts in het
wezen en de eigenschappen van figuren verkeert, een anderen
maatstaf van waarheid aan de menschen had getoond ; en
behalve de mathesis kunnen er ook andere oorzaken aangewezen worden (welke hier op te sommen overbodig is), waardoor het heeft kunnen geschieden, dat de , menschen deze
algemeene vooroordeelen opmerkten, en tot de ware kennis der
dingen werden geleid.
Hiermede heb ik genoegzaam uitgelegd dat, wat ik in de
eerste plaats heb beloofd. Opdat ik nu evenwel aantoone,
dat de Natuur zich geen doel voor oogen gesteld heeft, en
dat alle eindoorzaken niets dan menschelijke verzinsels zijn,
is niet veel noodig. Want ik geloof dat dit reeds genoeg
vaststaat, zoowel uit de grondslagen en oorzaken, waaruit ik
heb aangetoond dat dit vooroordeel zijn oorsprong heeft
genomen, als uit stelling i 6 en de gevolgtrekkingen van
stelling 32, en bovendien uit dat alles, waardoor ik heb aangetoond, dat alles van de Natuur met zekere eeuwige noodzakelijkheid, en de hoogste volmaaktheid voortgaat. Dit echter
zal ik nog toevoegen, namelijk, dat deze leer over het doel
de Natuur geheel omkeert. Want dat, wat waarlijk oorzaak
is, beschouwt zij als uitwerking, en omgekeerd. Vervolgens
dat, wat van nature eerst is, maakt zij laatst. En eindelijk,
dat, wat het hoogst en volmaaktst is, maakt zij onvolmaaktst.
Want (de twee eersten weggelaten, omdat zij van zelf duidelijk zijn), zooals uit stellingen 21, 22 en 23 vaststaat, die
uitwerking is de volmaaktste, die door God onmiddellijk wordt
voortgebracht, en hoe meerdere bemiddelende oorzaken iets
noodig heeft om voortgebracht te worden, des te onvolmaakter
is het. Maar indien de dingen, die onmiddellijk door God
voortgebracht zijn, om die oorzaak gemaakt waren, dat God
zijn doel zou bereiken, dan zouden noodzakelijk de laatste,
om welker oorzaak de eerste gemaakt zijn, de uitmuntendste
van alle zijn. Vervolgens : deze leer heft de volmaaktheid van
God op : Want indien God om een doel handelt, begeert hij
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noodzakelijk iets, wat hij mist. En ofschoon godgeleerden en
metaphysici onderscheiden tusschen een doel van gebrek en
een doel van gelijkmaking, bekennen zij toch, dat God alles
om zich, maar niet om de te scheppen dingen heeft gemaakt;
omdat zij voor de . schepping niets behalve God kunnen aanwijzen, waarom God zou handelen ; en dus worden zij noodzakelijk gedwongen te bekennen, dat God die dingen, om
welke hij middelen heeft willen bereiden, heeft gemist, en ze
heeft begeerd,- zooals van zelf helder is. En hier moet niet
voorbijgegaan worden, dat de volgers van deze leer, die in
het aanwijzen van het einddoel der dingen hun , vernuft hebben willen toonen, om deze hunne leer goed te, maken, eene
nieuwe wijze van bewijzen hebben aangebracht, door namelijk
terug te brengen, niet tot het onmogelijke maar tot de onwetendheid ; hetgeen toont, dat er voor deze leer geen ander
middel om te bewijzen was. Want indien b.v. van eenigen
top een steen op iemands hoofd zal gevallen zijn, en hem
zal hebben gedood, zullen zij op deze wijze bewijzen, dat de
steen gevallen is om den mensch te dooden. Want indien
hij niet tot dat doel, terwijl God dat wil, is gevallen, hoe
hebben zooveel omstandigheden (want dikwijls komen vele
tegelijk samen) door toeval kunnen samenkomen ? Gij zult
misschien antwoorden, dat dit is voorgekomen, omdat de wind
gewaaid heeft, en omdat de mensch daarlangs zijn weg had.
Maar zij zullen aandringen : waarom heeft de wind op dien
tijd gewaaid ? waarom had de mensch op dien en dienzelfden
tijd daarlangs zijn weg ? Indien gij wederom antwoordt, dat
de wind toen opgekomen is, omdat de zee op den vorigen
dag, met nog kalm weêr, begonnen was bewogen te worden;
en omdat de mensch door een vriend was uitgenoodigd;
zullen zij wederom aandringen, omdat er geen einde aan
vragen is, waarom evenwel werd de zee bewogen ? waarom
was de mensch tegen dien tijd uitgenoodigd ? en zoo zullen
zij verder niet ophouden de oorzaken der oorzaken te vragen,
totdat gij naar den wil van God, dit is, het toevluchtsoord
der onwetendheid, gevlucht zult zijn. Zoo ook, wanneer zij
de makelij van het menschelijk lichaam zien, staan zij verbijsterd, en daaruit, dat zij de oorzaken van eene zoo groote
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kunst niet weten, zullen zij besluiten, dat deze niet door
werktuigelijke, maar door goddelijke of bovennatuurlijke
kunst gemaakt wordt, en op zoodanige wijze samengesteld,
dat het eene deel het andere niet kwetst. En hierdoor
gebeurt het, dat wie de ware oorzaken van wonderen zoekt,
en die de natuurlijke dingen als een geleerde te begrijpen,
maar niet als een dwaas te bewonderen streeft, wijd en zijd
voor een ketter en goddelooze gehouden wordt en uitgeroepen
wordt door hen, die het volk als de tolken van Natuur en
Goden aanbidt. Want zij weten dat, de onwetendheid opgeheven, de verbijstering, dit is, het eenige middel om te bewijzen en hun gezag te beschermen, dat zij hebben, wordt
opgeheven. Maar ik laat dit, en ga verder tot dat, wat ik
besloten heb in de derde plaats hier te behandelen.
Nadat de menschen zich overreed hebben, dat alles, wat
gebeurt, om hen gebeurt ; hebben zij dit in een iedere zaak
het voornaamste moeten oordeelen, wat hun het nuttigste,
en dat alles het uitmuntendste moeten achten, waardoor zij
het best werden aangedaan. Waardoor zij deze begrippen
hebben moeten vormen, om daarmede de naturen der dingen
uit te leggen, namelijk goed, kwaad, orde, verwarring, warm,
koud, schoonheid, en misvormdheid, enz.: en omdat zij zich
vrij achten, zijn daarvandaan deze begrippen ontstaan, namelijk
lof en berisping, zonde en verdienste ; maar deze zal ik lager,
nadat ik over de menschelijke natuur zal gehandeld hebben,
gene evenwel hier kortelings uitleggen. Dat alles namelijk,
wat tot de gezondheid en de vereering van God voordeelig
is, hebben zij goed, wat evenwel aan die dingen nadeelig is,
kwaad genoemd. En omdat zij, die de natuur der dingen
niet begrijpen, niets over de dingen bevestigen, maar zich
de dingen slechts verbeelden, en de verbeelding nemen voor
het begrip, daarom gelooven zij vast, dat er orde is in de
dingen, onbekend met de dingen en hunne natuur. Want
wanneer zij zoo geschikt zijn, dat, wanneer zij ons door de
zinnen voorgesteld worden, wij ze gemakkelijk ons kunnen
verbeelden, en dientengevolge ze gemakkelijk ons kunnen
herinneren, zeggen wij dat ze wel geordend; maar indien
omgekeerd, dat zij slecht geordend of verward zijn. En om-
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dat die dingen ons voor de overige aangenaam zijn, die wij
ons gemakkelijk kunnen verbeelden, daarom stellen de menschen orde boven verwarring ; alsof orde iets in de Natuur
buiten betrekking tot onze verbeelding ware ; en zij zeggen,
dat God alles in orde geschapen heeft, en op deze wijze
schrijven zij onwetend aan God verbeelding toe ; tenzij ze
misschien willen, dat God, voor de menschelijke verbeelding
voorziende, alle dingen op die wijze heeft geschikt, waarop
zij ze zich het gemakkelijkst konden verbeelden ; en het zal
hun misschien ook geen hinderpaal in den weg leggen, dat
er oneindige dingen gevonden worden, die onze verbeelding
verre te boven gaan, en zeer vele, die haar, wegens haar
zwakheid, verwarren. Maar hierover genoeg. De overige begrippen verder zijn behalve wijzen van verbeelden, door welke
de verbeelding op verschillende wijzen wordt aangedaan, niets,
en worden toch door de onwetenden als de voornaamste
attributen der dingen beschouwd ; omdat zij, zooals wij reeds
gezegd hebben, gelooven, dat alle dingen om hen gemaakt
zijn ; en de natuur van eenige zaak goed of slecht, gezond
of verrot en bedorven noemen, naarmate zij door haar worden aangedaan. Bijv. indien de beweging, die de zenuwen
van de voorwerpen, door de oogen voorgesteld, ontvangen,
voordeelig is aan de gezondheid, worden de voorwerpen, door
welke zij veroorzaakt wordt, schoon genoemd, welke evenwel
eene tegenovergestelde beweging opwekken, misvormd. Welke
verder door de neusgaten den zin bewegen, noemen zij welriekend of stinkend, welke door de tong, zoet of bitter, smakelijk of onsmakelijk, enz. Welke evenwel door aanraking,
hard of zacht, ruw of glad, enz. En welke eindelijk de ooren
bewegen, worden gezegd gedruisch, klank, of harmonie te
geven, van welke het laatste de menschen zoo waanzinnig
heeft gemaakt, dat zij geloofden dat God ook in harmonie
vermaak schept. En de wijsgeeren ontbreken niet, die zich
overreed hebben, dat de hemelsche bewegingen harmonie
samenstellen. Hetgeen alles genoeg aantoont, dat een ieder
naar de schikking van zijn hersenen over de dingen heeft
geoordeeld, of liever de aandoeningen der verbeelding voor
dingen heeft aangenomen. Waarom het niet verwonderlijk is
22
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(opdat wij dit ook in het voorbijgaan opmerken), dat onder
de menschen geschillen, zoovele als wij ondervinden, zijn
ontstaan, waaruit eindelijk het Scepticisme. Want, ofschoon
de menschelijke lichamen in veel overeenkomen, verschillen
zij toch in zeer veel, en daarom schijnt dat, wat den één goed,
den ander slecht ; wat den één geordend, den ander verward;
wat den één aangenaam, is den ander onaangenaam; en
zoo aangaande het overige, waar ik hier overheen stap,
zoowel omdat het niet op deze plaats behoort hierover uitdrukkelijk te handelen, als omdat allen dit genoeg hebben
ondervonden. Want allen ligt in den mond : Zooveel hoofden,
zooveel zinnen ; Dat ieder te over heeft aan zijn eigen gevoel;
Dat er geen mindere verschillen zijn van hersenen dan van
verhemelten : welke zinnen genoeg aantoonen, dat de menschen
naar de schikking der hersens over de dingen oordeelen, en
liever zich de dingen verbeelden dan begrijpen. Want indien
zij de dingen begrepen hadden, zouden die, de mathesis tot
getuige, allen, zoo niet aanlokken, ten minste overtuigen.
Wij zien derhalve dat alle wijzen, waarop het volk pleegt
de natuur uit te leggen, slechts wijzen van verbeelding zijn,
en niet de natuur van eenige zaak, maar slechts den toestand
eener verbeelding aanwijzen ; en omdat zij namen hebben,
alsof zij waren van wezens, buiten de verbeelding bestaande,
noem ik ze wezens, niet van de rede, maar van de verbeelding ; en dus kunnen alle argumenten, die tegen ons uit dergelijke begrippen gehaald worden, gemakkelijk verslagen
worden. Want velen plegen aldus te redeneeren : Indien
alles uit de noodzakelijkheid der volmaakste natuur van God
is gevolgd, vanwaar dan zoovele onvolmaaktheden in de
Natuur ? Immers, het bederf der dingen tot . stank toe, de
misvormheid der dingen, die walging verwekt, de verwarring,
het kwaad, de zonde, enz. Maar, zooals ik zooeven gezegd
heb, zij worden gemakkelijk weerlegd. Want de volmaaktheid
der dingen moet naar hunne natuur alleen en macht geschat
worden ; en niet daarom zijn de dingen meer of minder volmaakt, omdat zij den zin der menschen verheugen of beleedigen, omdat zij aan de menschelijke natuur voordeelig zijn
of omdat zij met haar strijden. Hun evenwel, die vragen:
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waarom heeft God alle menschen niet aldus geschapen, dat
zij door de leiding alleen der rede werden bestuurd? antwoord
ik niets anders dan : omdat hem het materiaal niet heeft
ontbroken om alles, geen wonder, van de hoogste tot de
laagste trap van volmaaktheid, te scheppen ; of met meer
eigenlijk te spreken : omdat de wetten zijner Natuur zoo ruim
zijn geweest, dat zij voldoende waren om alles, wat door
eenig oneindig verstand begrepen kan worden, voort te
brengen, zooals ik in stelling i6 heb bewezen. Dit zijn de
vooroordeelen, die ik heb ondernomen hier aan te teekenen.
Als er nog sommige van dit meel overblijven, zullen zij door
iedereen door eene middelmatige overdenking kunnen gezuiverd worden.
II.
HET AANHANGSEL VAN HET VIERDE DEEL.

Welke dingen ik in dit Deel over de rechte wijze van leven
heb overgeleverd, zijn niet z66 geschikt, dat zij met één aanschouwing kunnen geien worden, maar zijn verstrooid door
mij bewezen, naarmate ik namelijk het een uit het ander gemakkelijker heb kunnen afleiden. Diezelfde dus hier te herzamelen en tot hoogste hoofdstukken terug te brengen heb
ik mij voorgesteld.
Hoofdstu-k I.
Alle onze pogingen, of Begeerten, volgen aldus uit de noodzakelijkheid onzer natuur, dat zij óf door haar alleen, als
door hunne naaste oorzaak, kunnen begrepen worden, óf voor
zoover wij een deel zijn der Natuur, dat door zich zonder
andere individuen niet juist kan begrepen worden.
Hoofdstuk II.
De Begeerten, die uit onze natuur aldus volgen, dat zij
door haar alleen kunnen begrepen worden, zijn die, welke
tot den Geest teruggebracht worden, voor zoover deze begrepen wordt uit juiste gedachten te bestaan ; maar de overige
Begeerten worden niet tot den Geest terug gebracht, tenzij
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voor zoover hij de dingen onjuist begrijpt, en welker kracht
en groei niet door de menschelijke macht, maar door de
macht der dingen, die buiten ons zijn, moet bepaald worden; en
daarom worden gene terecht handelingen, deze evenwel passies genoemd ; want gene wijzen altijd onze macht aan, en
deze daarentegen onze onmacht en verminkte kennis.
Hoofdstuk III.
Onze handelingen, dit is die Begeerten, die door de macht
van den mensch of de Rede i) bepaald worden, zijn áltijd goed,
de overigen evenwel kunnen zoowel goed als kwaad zijn.
Hoofdstuk IV.
In het leven is het derhalve in de eerste plaats nuttig, het
verstand of de Rede, zooveel wij kunnen, te volmaken, en in dit
ééne bestaat het hoogste geluk of de zaligheid des menschen;
immers de zaligheid is niets anders, dan de berusting zelve,
die uit de intuitieve kennis van God ontstaat ; maar het
verstand te volmaken is ook niets anders, dan God en de
attributen en handelingen van God, die uit de noodzakelijkheid zijner natuur volgen, te begrijpen. Waarom van den
mensch, die door de Rede geleid wordt, het laatste doel, dit
is, de hoogste Begeerte, met welke hij alle overigen te matigen streeft, die is, door welke hij gebracht wordt om zich,
en alle dingen, die onder zijn begrip kunnen vallen, juist te
begrijpen.
Hoofdstuk V.
Geen redelijk leven is dus zonder begrijpen ; en dingen
zijn in zooverre slechts goed, voor zoover zij den mensch
helpen, dat hij het leven van den Geest geniet, dat door
begrijpen wordt bepaald. Welke dingen evenwel beletten,
dat de mensch de Rede volmaken en het. redelijk leven genieten kan, die alleen zeggen wij kwaad te zijn.
i) Ofschoon de volle en innige beteekenis van dit woord, en van de benamingen der Hartstochten en der Krachten van de Ziel, en in het algemeen van
alles, wat hier gezegd wordt, alleen blijkt uit de stellingen, bewijzen, en aanteekeningen, heeft toch dit Aanhangsel van het Vierde Deel ook naar het gewone
woordgebruik zooveel schoone beteekenis, dat ik gemeend heb het hier te kunnen
opnemen. VERT.
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Hoofdstuk VI.
Maar omdat al die dingen, van welke de mensch de bewerkende oorzaak is, noodzakelijk goed zijn, kan dus niets
kwaads den mensch overkomen, tenzij van uitwendige oorzaken ; namelijk voor zoover hij een deel is van de geheele
Natuur, aan welker wetten de menschelijke natuur te gehoorzamen, en aan welke hij op oneindige wijzen bijna zich aan
te passen gedwongen wordt.
Hoofdstuk VII.
En het kan niet gebeuren, dat de mensch niet is een deel
van de Natuur, en hare algemeene orde niet volgt ; maar indien hij onder zoodanige individuen verkeert, die met de natuur van dien mensch overeenkomen, zal juist daardoor het
vermogen van den mensch om te handelen geholpen en gekoesterd worden. Maar indien hij daarentegen onder zoodanige is, die met zijne natuur zeer weinig overeenkomen, zal
hij ter nauwernood zonder eene groote verandering van zich
zelven zich aan hen kunnen aanpassen.
Hoofdstuk VIII.
Al wat in de Natuur der dingen bestaat, wat wij oordeelen
kwaad te zijn, of te kunnen beletten, dat wij kunnen bestaan
en het redelijk leven genieten, dat van ons te verwijderen
langs dien weg, die de veiligste schijnt, staat vrij ; en al wat
daarentegen bestaat, wat wij oordeelen goed of nuttig te zijn
om ons zijn te bewaren, en het redelijk leven te genieten,
dat tot ons gebruik te nemen, en dat op welke wijze ook, te
gebruiken, staat ons vrij ; en absoluut dat staat aan een ieder
door het hoogste recht der Natuur vrij te doen, wat hij oordeelt tot zijn nut bij te dragen.
Hoofdstuk IX.
Niets kan meer met de natuur van eenig ding overeenkomen, dan de overige individuën van dezelfde soort ; en dus
(door Hoofdst. 7) niets bestaat voor den mensch om zijn zijn
te bewaren, en het redelijk leven te genieten, nuttiger, dan
een mensch, die door de Rede geleid wordt. Verder, omdat
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wij onder de enkele dingen niets kennen, dat voortreffelijker
is dan een mensch, die door de Rede geleid wordt, kan dus
door geen ding een ieder meer tonnen, hoeveel hij door kunst
en aanleg vermag, dan in de menschen zoo op te voeden,
dat zij eindelijk uit het eigen bevel der Rede leven.
Hoofdstuk X.
Voor zoover de menschen door Nijd of eenigen hartstocht
van Haat tegen elkander worden gedreven, in zoover zijn zij
onderling tegenstrijdig, en bij gevolg des te meer te vreezen,
naar mate zij meer kunnen dan de overige individuen der
Natuur.
Hoofdstuk XI.
Zielen worden echter niet met wapenen, maar door Liefde
en Adel overwonnen.
Hoofdstuk XII.
Den menschen is het in de eerste plaats nuttig, bonden te
sluiten, en zich met die banden te verbinden, met welke zij
het geschikst van zich allen één maken, en, absoluut, die

dingen te doen, die tot het bevestigen van vriendschappen
dienen.
Hoofdstuk XIII.
Maar hiertoe wordt kunst en waakzaamheid vereischt. Zijn
toch de menschen veranderlijk (want zeldzaam zijn, die naar
het voorschrift der Rede leven), en toch meestal benijdend, en
meer tot wraak dan tot Barmhartigheid geneigd. Een ieder
dus naar zijn aard te dragen, en zich in te houden, dat men
niet hunne hartstochten nabootst, is het werk van een bijzondere macht der ziel. Maar wie daarentegen de menschen te
hekelen, en ondeugden liever te verwijten dan deugden te
leeren, en de zielen der menschen niet te bevestigen, maar te
breken weten, die zijn èn zich èn den overigen lastig ; vanwaar velen, te weten uit te groote onlijdzaamheid van ziel,
en valschen ijver voor godsdienst, onder beesten liever dan
onder de menschen te leven hebben gewild ; evenals knapen
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of jongelingen, die het bekijven der ouders niet gelijkmoedig
kunnen dragen, vluchten om soldaat te worden, en de ongemakken van den oorlog en het gezag van tyrannie boven de
huiselijke gemakken en de vaderlijke vermaningen verkiezen,
en dulden dat wat ook van last hun wordt opgelegd, als zij
zich maar op de ouders wreken.
Hoofdstuk XIV.
Ofschoon dus de menschen alles meestal naar hunnen lust
besturen, volgen toch uit hunne gemeenschappelijke maatschappij veel meer voordeelen dan nadeelen. Waarom het
beter is, hunne onrechtvaardigheden met gelijkmoedigheid te
dragen, en ijver op die dingen aan te wenden, die dienen
tot het binden van eendracht en vriendschap.
Hoofdstuk XV.
Welke dingen eendracht verwekken, zijn die, die tot rechtvaardigheid, billijkheid en eerlijkheid worden terug gebracht.
Want de menschen dragen behalve dat, wat onrechtvaardig
en onbillijk is, ook moeielijk, wat voor schandelijk gehouden
wordt, of dat iemand de aangenomen zeden van den staat
veracht. Tot het binden van liefde evenwel zijn die dingen
in de eerste plaats noodzakelijk, die op Godsdienst en Vroomheid zien. Over welke zie aanteekening i en 2 van stelling
37 en de aanteekening van stelling 46 en de aanteekening
van stelling 73 van deel 4.
Hoofdstuk XVI.
Bovendien pleegt eendracht veelal uit Vrees te worden verwekt, maar zonder trouw. Voeg daarbij, dat Vrees uit onmacht
van ziel ontstaat, en daarom tot het gebruik der Rede niet
behoort ; zooals ook niet Medelijden, ofschoon het den schijn
van Vroomheid voor zich te dragen schijnt.
Hoofdstuk XVII.
Bovendien worden de menschen ook overwonnen door
mildheid, voornamelijk • zij, die niet hebben, vanwaar zij die
dingen kunnen bereiden, die tot het leven te onderhouden
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noodzakelijk zijn. Maar aan een Tederen behoeftige hulp te
brengen, overtreft verre de krachten en de nuttigheid van een
privaat man. Want de rijkdommen van een privaat man zijn
ver onvoldoende om die te verstrekken. Bovendien is het
vermogen van den aanleg van één man te begrensd, dan
dat hij allen aan zich in vriendschap kan verbinden ; waarom
de zorg voor de armen rust op de geheele maatschappij, en
slechts op het algemeene nut ziet.
Hoofdstuk XVIII.
In het ontvangen van weldaden en het vergelden van dank
moet de zorg eene gansch andere zijn, over welke zie de
aanteeken. van steil. 7o en de aanteeken. van steil. 71 van
deel 4.
Hoofdstuk XIX.
De zinnelijke liefde bovendien, dit is de lust om voort te
brengen, die uit de gestalte ontstaat, en absoluut elke Liefde,
die eene andere oorzaak buiten de vrijheid van ziel erkent,
gaat gemakkelijk in Haat over; tenzij, wat erger is, zij een
soort zij van razernij, en dan wordt tweedracht meer dan eendracht gekoesterd. Zie de gevolgtrekking van steil. 31 van
deel 3.
Hoofdstuk XX.
Wat het huwelijk betreft, het is zeker, dat het met de
Rede overeenkomt, indien de Begeerte om de lichamen te
vereenigen niet uit de gestalte alleen, maar ook uit de Liefde
om kinderen voort te brengen en wijselijk op te voeden
wordt opgewekt ; en bovendien indien van elk van beide,
namelijk van den man en van de vrouw, de Liefde niet de
gestalte alleen, maar voornamelijk de vrijheid van ziel voor
oorzaak heeft.
Hoofdstuk XXI.
Bovendien verwekt vleierij eendracht ; maar met de leelijke
misdaad van slavernij, of door trouweloosheid ; geenen immers
worden meer door vleierij gevangen dan de trotschen, die de
eersten willen zijn, en het niet ,zijn.
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Hoofdstuk XXI.I.
In Zelfverwerping is de valsche schijn van vroomheid en
godsdienst. En ofschoon de Zelfverwerping aan den Trots
tegengesteld is, is toch de verworpene den trotschen zeer
nabij. Zie de aant. van steil. 57 van deel 4.
Hoofdstuk XXIII.
Bovendien brengt tot eendracht Schaamte toe, in die dingen
slechts, die niet verborgen kunnen worden. Verder, omdat
Schaamte • zelve een soort van Droefheid is, ziet zij niet op
het gebruik der Rede.
Hoofdstuk XXIV.
De overige hartstochten van Droefheid jegens menschen
worden direct aan rechtvaardigheid, billijkheid, eerlijkheid,
vroomheid en godsdienst tegengesteld, en ofschoon Verontwaardiging den schijn van billijkheid voor zich te dragen
schijnt, wordt daar toch zonder wet geleefd, waar aan een
ieder over de daden van een ander een oordeel uit te brengen, en zijn of eens anders recht te eischen vrij staat.
Hoofdstuk XXV.
Bescheidenheid, dit is de Begeerte den menschen te behagen,
die uit de Rede bepaald wordt, wordt tot Vroomheid (zooals
wij in de aant. van steil. 37 van deel 4 gezegd hebben) teruggebracht. Maar indien zij uit hartstocht ontstaat, is zij
Eerzucht, of de Begeerte, door welke de menschen met het
valsche beeld van Vroomheid meestal tweedrachten en oproeren
verwekken. Want wie de overigen met raad of daad te helpen
begeert, dat zij tegelijk het hoogste goed genieten, die zal in
de eerste plaats trachten hunne liefde aan zich te verbinden ;
niet evenwel hen in bewondering te brengen, opdat eene leer
naar hem den naam heeft, noch, absoluut, éénige oorzaken
van Nijd te geven. In gemeenschappelijke gesprekken vervolgens zal hij zich wachten de ondeugden der menschen te
vermelden, en over de menschelijke onmacht zal hij niet dan
spaarzaam te spreken zorgen : maar rijkelijk over de mensche-
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lijke deugd of macht, en langs welken weg zij kan volmaakt
worden ; opdat aldus de menschen, niet uit Vrees of afkeer,
maar door den hartstocht alleen van Vreugde bewogen, naar
het voorschrift der Rede, zooveel in hen is, trachten te
leven.
Hoofdstuk XXVI.
Behalve de menschen kennen wij niets enkels in de Natuur,
in welks Geest wij ons verheugen, en wat wij aan ons door
vriendschap of eenige soort van band kunnen verbinden ; en
dus al wat in de Natuur der dingen buiten de menschen
bestaat, dat te bewaren eischt de reden van ons nut niet,
maar leert ons het naar zijn afwisselend gebruik te bewaren,
te verwoesten, of op welke wijze ook, tot ons nut geschikt
te maken.
Hoofdstuk XXVII.
Het nut, dat wij uit de dingen, die buiten ons zijn, nemen,
is behalve de ondervinding en de kennis, die wij verkrijgen
daaruit, dat wij ze waarnemen, en uit deze vormen in andere
veranderen, voornamelijk de bewaring van het lichaam ; en
door deze reden zijn die dingen vooral nuttig, die het Lichaam
zóó kunnen voeden en onderhouden, dat alle zijne deelen
hunne plicht recht kunnen vervullen. Want hoe geschikter het
Lichaam is, dat het op meerdere wijzen aangedaan kan worden,
en de uitwendige lichamen op zeer vele wijzen aandoen, des
te geschikter is de Geest om te denken (zie stell. 38 en 39
van deel 4). Maar van dit slag schijnen zeer weinige dingen
in de Natuur te zijn ; waarom om het Lichaam, zooals vereischt
wordt, te voeden het noodig is, vele soorten van voedsel van
verschillende natuur te gebruiken. Immers het menschelijk
Lichaam wordt uit zeer vele deelen van verschillende natuur
samengesteld, die voortdurende voeding behoeven, en afwisselend, opdat het geheele Lichaam tot alle dingen, die uit zijn
natuur kunnen volgen, even geschikt zij, en bij gevolg dat de
Geest ook even geschikt zij om meerdere dingen te begrijpen.
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Hoofdstuk XXVIII.
Om deze dingen evenwel bijeen te brengen zouden nauwelijks de krachten van een ieder voldoende zijn, indien niet de
menschen wederzijdsche moeite gaven. Maar een vergoeding
voor alle dingen heeft het geld aangebracht, waaruit het
geschied is, dat het beeld daarvan den Geest van het volk
het meest in bezit te nemen pleegt; omdat zij zich ternauwernood éénige soort van Vreugde kunnen verbeelden, tenzij met
de vergezellende gedachte van geldstukken als oorzaak.
Hoofdstuk XXIX.
Maar deze ondeugd is slechts van hen, die niet uit gebrek,
noch wegens behoeften geldstukken zoeken, maar omdat zij
de kunsten van winst hebben geleerd, op welke zij zich trotsch
verheffen. Overigens voeden zij het Lichaam uit gewoonte,
maar karig, omdat zij gelooven dat zij zooveel van hun goederen
verliezen, als zij aan de bewaring van hun Lichaam ten koste
leggen. Maar wie het ware gebruik van geldstukken kennen,
en den maat van rijkdom naar behoefte alleen matigen, leven
met weinig tevreden.
Hoofdstuk XXX.
Daar dus die dingen goed zijn, die de deelen van het Lichaam
helpen, dat zij hun plicht waarnemen, en Vreugde daarin
bestaat, dat de macht van den mensch, voor zoover hij uit
Geest en Lichaam bestaat, geholpen of vermeerderd wordt;
zijn dus al die dingen, die Vreugde aanbrengen, goed. Maar
toch, omdat van den anderen kant de dingen niet tot dien
einde handelen, dat zij ons met Vreugde aandoen, en hun
vermogen om te handelen niet naar ons nut getemperd wordt,
en eindelijk omdat Vreugde meestal tot één deel van het
Lichaam het liefst teruggebracht wordt; hebben dus meestal
de hartstochten van Vreugde (indien niet Rede en waakzaamheid aanwezig is), en bijgevolg de Begeerten ook, die uit
hen worden opgewekt, overmaat ; waarbij komt, dat wij uit
hartstocht dat voor het eerste houden, wat in het tegenwoordige zoet is, en de toekomstige dingen niet met gelijke ge-
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moedsaandoening kunnen schatten. Zie de aant. van steil. 44
en de aant. van steil. 6o van deel 4.
Hoofdstuk XXXI.
Maar het bijgeloof schijnt daarentegen te stellen dat dàt goed
is, wat Droefheid, en dat daarentegen kwaad, wat Vreugde
aanbrengt. Maar, zooals wij reeds gezegd hebben (zie de
aant. van stell. 45 van deel 4), niemand, dan een nijdigaard,
schept vermaak in mijn onmacht en ongemak. Want met hoe
grootere Vreugde wij worden aangedaan, tot des te grootere
volmaaktheid gaan wij over, en bijgevolg des te meer nemen
wij deel aan de goddelijke natuur; noch kan Vreugde ooit
kwaad zijn, die de ware reden van ons nut matigt. Maar wie
daarentegen door Vrees geleid wordt, en het goede, opdat hij
het kwade vermijde, doet, die wordt door de Rede niet geleid.
Hoofdstuk XXXII.
Maar de menschelijke macht is zeer begrensd, en wordt
door de macht van uitwendige oorzaken oneindig overtroffen;
en dus absolute macht hebben wij niet, om de dingen, die
buiten ons zijn, tot ons gebruik te schikken. Maar toch zullen
wij die dingen, die ons overkomen tegen datgene, wat de
reden van ons nut eischt, met gelijkmoedigheid dragen, indien
wij ons bewust zijn, dat wij onze plicht gedaan hebben, en
dat de macht, die wij hebben, zich niet z66 ver heeft kunnen
uitstrekken, dat wij die dingen konden vermijden ; en dat wij
een deel zijn van de geheele Natuur, welker orde wij volgen.
Hetwelk, indien wij klaar en duidelijk begrijpen, dat deel van
ons, dat door verstand bepaald wordt, dit is het betere deel
van ons, daarin geheel en al berusten zal, en zal trachten in
die berusting te volharden. Want, voorzoover wij begrijpen
dat niets gebeurt dan dat, wat noodzakelijk is, noch absoluut,
dan in het ware, kunnen wij berusten ; en dus voorzoover
wij dit recht begrijpen, in zoover komt de poging van het
betere deel van ons met de orde der geheele Natuur overeen.

BOEKBEOORDEELING.

Luis COLOMA S.J., Aristocraten in Madrid, vertaald
door Jhr. C. C. H. Martens.

De orde der. Jesuïten is nog steeds een machtige factor in
de tegenwoordige europeesche samenleving. Hun politieke
invloed is veel minder dan in de vorige eeuw, toch zijn zij
in eenige europeesche staten nog de »bête noire" der staatslieden. In elk geval vormen zij in de strijdende Kerk nog
altijd de keurbende, vast aaneengesloten staande onder één
enkel direct opperhoofd, hun generaal. Aan pastoors of bisschoppen behoeven zij zich niet te storen en de wenken van
den paus gelden alleen in het laatste ressort. In hun geestelijk militarisme ligt hunne kracht. De concentratie van al hunne
verstandelijke vermogens doet eene som van krachten ontstaan,
waarmeê de wetenschap op het oogenblik nog steeds rekening
dient te houden. Zij gaan, waar het hun noodig schijnt, met
den tijd meê. Zoo nemen ze de leer van Thomas niet meer
in zijn geheel over, maar waar zij met de moderne ontdekkingen der wetenschap in strijd schijnt, verwerpen zij die, in
tegenstelling met de Dominicanen, die bijna zuivere thomisten zijn.
Maar toch, hoeveel diensten zij ook aan de Kerk bewijzen,
de basis en de grondsteen van het catholicisme zijn de contemplatieve orden. Zij zijn de geest (het verschijnsel) van het
lichaam, waarvan het jesuïtisme als arm dikwijls dienst doet.
De Jesuïten zijn dus hoofdzakelijk mannen van actie of
koel verstand. Vandaar dat zij in de kunst weinig superieurs
geleverd hebben, met uitzondering van den spanjaard Isla
door zijn Fray Gerundio en den duitscher Friedrich von Spee.
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veel van zich doet spreken en waarin velen een groot litterator zien. Zijn romans en novellen worden in veel europeesche
talen overgezet en Jhr. C. C. H. Martens heeft er onlangs
één in twee deelen in het Nederlandsch vertaald.
Heel mooi komt me de vertaling niet voor, maar zij laat
zich toch goed lezen. De titel is : »Aristocraten te Madrid,"
met het Shakespereaansche motto : something is rotten in the
state of Denmark. Dit duidt genoeg aan, dat het een boek met
tendencie is. Als zuiver kunstwerk kan het niet beschouwd
worden. De heer Coloma, zooveel uit zijn geschrift is op te
maken, is leeraar op eene kostschool van jesuiten in Spanje.
Het gedeelte, waarover jongens gesproken wordt, is het best
geslaagd. Hij spreekt daar uit eigen aanschouwing. Toch
moet men hem ook bewonderen, waar hij de gesprekken,
het doen en laten der spaansche groote wereld vertelt. Dat
doet hij met eene nauwkeurigheid, dat men zich dikwijls
afvraagt : Hoe kan een jesuiet dat allemaal zoo weten?
Hij geeft de toestanden der groote heeren en dames, der
grandes van Spanje gedurende het korte regeeringstijdperk
van Amadeus en het begin van het bewind van Alfonsus XII.

De gravin Currita Albornoz is de toonaangeefster der
mode te Madrid. Zij is getrouwd met Ferdinando, Christian,
Robustiano, Carlos, Luis Gonzaga, Alfonso de la Santissima
Trinidad, Anacleto, Vicente markies van Villamelon, grande
van Spanje. Haar man is een halve idioot. Hij heeft in zijn
jeugd eens een zeeslag kort bij de kust bijgewoond, waar hij
altijd aan het hof van vertelt, sprekende van zijn »land-zeeslag." De koningin verzoekt hem voor de afwisseling van
tijd tot tijd eens van den »zee-landslag" te verhalen.
Currita leidt een zeer vrij leven. Zij heeft eerst tot minnaar
den jongen secretaris van den Markies. Deze duelleert voor
haar en valt getroffen door den kogel. De vooravond van het
duel, wanneer deze met zijn wandelstok, op een bank op de
Plaza del Oriente gezeten, figuren in het stof teekent, is een
aardig geval, vol stemmige verwachting.
De dood van haar minnaar maakt op haar weinig indruk
en het duurt niet lang of zij neemt een jongen man van
-
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meer rijperen leeftijd tot haar besten vriend. Deze, vroeger
gezant in Constantinopel, is naar het vaderland teruggekeerd
met het doel *een groote politieke rol te spelen. Hij is een oud
vriend van generaal Prim en Garibaldi. Hij is een der voorname heeren der vrijmetselarij. En hier zit het zwakste punt
van het verhaal. Deze heer verbreekt zonder aangegeven
grond eenige brieven, gesloten met het zegel der vrijmetselarij
en geeft zonder eenigen grond die zegels aan een karikatuur
van een vent, een vieux beau, die overal bij is, wiens taak
in dien kring schijnt te zijn nieuwtjes te vertellen en die
voor liefhebberij een kostbare verzameling van zegels er op
nahoudt. Waarom is hij een verrader ? De auteur geeft er geen
antwoord op. Hij is een geheimzinnige figuur. Zijn naam is
Jacobo Tellez Ponce Melgarejo Markies van Sabadell. Het
karakter van Currita, de heldin van den roman, is overigens
scherp geteekend. Coloma heeft over dit hoofd zijn violente
hand gelegd en er uitgehaald wat zijn instinct van boetprediker hem ingaf.
Zij beleeft een tijdperk van glorie. Zij intrigeert overal
en is eene zeer geslepen leugenaarster. Haar salon is het
rendez-vous van de Madrileensche wereld. De gezanten der
vreemde mogendheden dineeren daar naast de eerste ministers
en generaals. Overal mengt zij zich in, conspireert ook tegen
de regeering van Amadeus, haar huis wordt door een troep

politie-agenten doorzocht, waarbij (zeer Spaansch) eene van hare
vriendinnen uit woede tegen de politie-agenten de tong uitsteekt.
Onder Alfonsus XII gaat het haar in het begin nog goed
en staat zij nog aan het hoofd van het bataillon der groote
dames. Maar langzamerhand rijst er een mededingster voor
haar op, de deugdzame, schatrijke en zeer nobele markiezin
Maria de Villasis, eene reeds bejaarde, vrome, strenge en
buitengewoon intelligente vrouw. Op haar invitaties voegt
zij de mededeeling er bij, dat er alleen deugdzame dames
door haar zullen ontvangen worden. De boel verloopt nu
bij Currita en haar salon moet plaats maken voor die van
Maria de Villasis. Zij verliest ook de gunst van het Hof en
wordt ten slotte weer eene deugdzame vrouw, die haar ellendigen man goed verzorgt en oppast.
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Een staaltje van de schrijfwijze van pater Coloma, Sprekende van een soiree, zegt hij:
„Alle deuren en vensters stonden tegen elkaar open en
veel meer dan eene bijeenkomst van menschen scheen het
een verwarde hoop te zijn van juweelen, veeren, bloemen,
opzichtige stoffen en half naakte vrouwen, waartusschen de
mannen als zwarte vlakken donker uitkwamen ; die, zweetend
en half gestikt tusschen haar door wriemelden als zwarte
wormen, die door deze dichte massa van duivels en vleesch
waren uitgebroed."
Zeer interessant is de beschrijving der plechtigheid van
het „cubrirse" der grandes van Spanje in tegenwoordigheid
van den koning : Een ceremonie, die op den huidigen dag
nog precies op dezelfde manier verloopt, als onder Karel V.
Deze heeft het aantal der edelen, die in zijn tegenwoordigheid
den hoed mochten opzetten zeer beperkt. Maar waarom steeds
die hatelijkheden op den journalist ? Waarom eiken keer verteld, dat hij op de soiree's zijn zakken met sandwiches vult
en dan, als het daar heel mooi is geweest, geen woorden
voor zijne beschrijving kan vinden en slechts eenige oh ! s met
een ontelbaar getal uitroepingsteekens zet uit louter bewondering ? Zeer Spaansch.
F. ERENS.
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XIII
En haar leven ging eentonig, 'tzelfde, dag op dag, week
voor week, maand na maand.
En haar leven ging kleurloos onder de regelmatige wisseling der jaargetijden, de dagen nevelend tot weken, deelend
de weken tot maanden, de maanden rondend tot langzaam
heensnellende jaren.
De winter. Korte, grauw-treurende dagen van neersiepelend
licht dat moeielijk loomde over de aarde, huilend van den
egaal-grijzen hemel, een taai-hangend schijnsel van moedelooze
wegleving, lange, lichtlooze uren van stil-streependen regen,
achtereen, eentonig door, altijd en altijd raggend van de
gelijk-dekkende lucht, uren 'tzelfde onder de onveranderde
kleur buiten, waar een flauw-wazige nevel doomde, dampend
over de zwart-soppige boomen, den natten weg donkerend met
een diepe bruining van vocht, spiegelend de blauwe daken
aan de overzij met veegen helderheid, . onmerkbaar wisselend
onder de luidlooze schuiving der wolken. Matte, onbewegelijkkruipende dagen die zij in haar huis bleef, denkeloos vervelend naar den leegen weg, niet bewust den zwijgenden voortgang van haar leven, luisterend 't weenend klagen van den wind,
23
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wonderend uit de wezenlooze drooming waarin zij soesde dat
de uren langs haar waren heengevloeid, zonder nablijvende
kleur, zonder herinnering. Dan zag zij langzaam den schemer
donkeren over den weg, luidloos neerdrijvend op de vlagende
waaiingen van den wind, somber dekkend dichter en dichter
op de aarde, een wijde, groote zwartheid waarin de wind
wilder woelde, kletter-spattend de dikke druppels tegen het
vast-glazend venster. En de nacht stond over haar alleenzijn, de eindelooze nacht waarin de geheimende fluisteringen
van den wind angstig klaagden, huilend een week-weenende
vernietiging van geluk, een eeuwig dompende zwaarte van
leed, waarin de regen klakte altijd door, zonder ophouden,
een lange druppeling van onzichtbaar schreien.
Heldere, hard-lichtende vriesdagen waardoorheen de glazen
wind sneed, scherp, dun droog-stoffend den weg waarop de
zon bleekte ; een ijl-blauwe hemel waartegen 't witte licht
stond beweegloos, strak in de wolklooze zuiverheid van kleur.
In haar kamer warmde een vroolijk licht, luid-plekkend scheeve
figuren op den grond, helderend in slaande tinten de meubelen
waarover de zonnestralen schuin bundelden, strak-lijnend dwars
door de spiegelende ruiten. En als zij uitging klopten haar

stappen kort op den drogen grond, een voortdurende geleiding in haar gaan langs de verlaten wegen waarnaast de bouwvelden lagen wijduit, leeg in het helle zonlicht, donker-kluitend
de harde brokkeling van aard, de weilanden ver-glazend van
grijs-groene dunning, de boomen met spichtige lijning der
zwarte stammen, scherp-warrelend de bladlooze takken, fijnnettend tegen het blinkende blauw. En het zonlicht diepte
heen, ernstig innigend de blauwe lucht, trillend onder tegen
den hemel een langzaam donkerende stuiving waarin de sterren even puntten, luidloos sterkend een goud-flikkerenden schijn,
een geheimzinnig fluisterende oneindigheid van tooverende
visioening, roerloos stil onder den wijd-zegenenden maanglans
die zacht-groen blauwde strak-spannend de buigende koepeling
van spookende vlekkeloosheid.
Dagen van sneeuw, moeielijk rekkend tot den avond onder

't laffe licht dat droomend kleefde langs de grijze drading
der vlokken. Een zwijgende moe-volgende warreling van grauw-
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bewegende witheid, zacht-lagend tot teer-dichtende klomping,
stil-dekkend een onmerkbaar hoogende spreiding van blanken
schijn waarin de geluiden dof klankten, in den natten damp.
Lange, koude uren van suizend-scherpen wind met de kleinstukkelende sneeuw die dun blies tusschen de reten der vensters,
stuivend tot poederend uitgeblazen strooiing van levenloos
wit, strijkend met week ruischen door de lucht, gestadig
dekkend buiten op den droog-gevroren grond waar zij bleef
liggen, los van harde rulheid, naakte, grijze plekken blootend
waar de wind boorde, opgepoederd tot welvende kuilen tegen
de boomstammen en tegen de huizen. En uur na uur gelijkte
heen, moedeloos leeg onder 't treurend donkeren van den dage;
onhoorbaar kroop de avond op uit de matte induistering van
den dagschemer en alleen het weeke galmen van den wind
treurde door de stilte, bolderend met welvenden val in den
schoorsteen, telkens kort brommend een loeiend knorren in
den haard waar 't vuur spatterend opsloeg tot een waaiering
van vonken.
En daarna dagen waarop de hemel helder, vroolijk stond
boven de witte aarde, een hooge, ruimende zuiverheid van
blauw, waartegen een plat-schitterende zon alleen zilverde,
wijduit stralend een hard licht dat de breed-strekkende sneeuwvlakte blindde in eindelooze blankheid. En in haar loopen
over de wit-mullende wegen hoorde zij 't telkens korte kraken
van haar stappen op de inpakkende sneeuw, een zacht, klein
meelevend geluid in de verre rust rondom haar gaan. Wijd
weg aan den horizont nevelde de sneeuwvlakte in een têerblauwig waas, diep-kleurend van een even violettenden weerschijn ; de boomen aan den wegkant stonden ernstig, roerloos
op, een na een, met de streepende langsbanding der sneeuw
aan één zij, zwaar dragend de uitwijkende vorking der takken
waarop in kleine hoogten de sneeuw riggelde, dun-wittend
naar de teere einden.
Een hoog-zangende, wijd-vredende Kerstavond, naherinnerend jaren lang. Zij had laat gewandeld door het Spaanderswoud, weekloopend onder de ernstige stilte die dichtte over
de onbewegelijke boomen, voorzichtig stappend over de verlaten paden, angstig dat zij een geluid zou breken in de
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blanke vrede die van den grijs-stillen hemel kalmde. Toen zij
op den Trompenberg kwam was ongemerkt de avond geduisterd
over de aarde. Ver voor haar lag de donkere klomping van
het dorp, zwart zwarend uit de wijde leegte van de hei, met
de onregelmatige schemering der boomen even wit gepoederd
tegen de dun-helderende lucht. En de hei naast haar schoof
in slapende beweegloosheid naar den onzichtbaren horizont,
heenlossend in den blauwen nacht, roerloos wit van een weekschijnselende zuiverheid, optooverend uit de neerplattende
vlakte een droom-schemerend licht, eindeloos stil, een doode,
wattende stilte, waarin helder, onduidelijk een paar verre
menschenstemmen opsloegen, kort galmend een zilveren klank.
En over alles smeekte een geheimzinnig zwijgende hemel,
teer-nevelend een zachte wolking tegen het diepe blauw, waar
tusschen week goud de sterren zangden een altijd-vredende
fluistering van mooi geluk. Telkens suisde een vaag zuchtende
wind door de eeuwige rust, trillend in onzichtbaar bewegen
de dun-kristallende * boomtakken, ruischend op den hard-witten
grond een teer-ritselenden regen van sneeuw, een zacht-mystiek
klagen, sprokend uit de geheimende schemer-lichting van den
nacht, oneindig, weemoedig van nooit-geleefd genot.
En uit de verre stilte begon 't zilveren klanken van de
avondkerk te zangen door de kalme lucht, wijder en wijder
welvend 't trillen der galmen, een alles zegenend spreiden
van onzichtbaar vloeiende zuiverheid, lang, langzaam en diep.
Toen, terwijl zij luisterde naar de gelukkig-visioenende
drooming van zangende kleuren die innig weenden rondom haar
alleen staan in de wijde, ruime vrede van den avond, toen
voelde zij 't op eens dringen naar haar keel, uitscheurend
een ruw snikken in de groote eenzaamheid waarin haar leven
stond, verlaten uit de steunende meeleving van hooge liefde
die zweefde een gouden weemoed door de diep-blauwende
geheiming van den Kerstnacht.
En op haar kamer had zij den heelen avond gezeten voor
het vuur, peinzend haar voorbije leven, starend in de langsaam-wegrossende gloed haar toekomst, een onmerkbaar
heenlichten van haar bestaan, eindend in een kille grauwheid,
dood, een valen, dof-zwijgenden dood.
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Er kwamen dagen van dooi, dagen van lauwen, vochtklammen dooi, waardoor een zacht-geurende hooi-lucht zweefde,
opademend van heel ver, wevend een vaag beloven van helder warme zomers onder de wolkende lucht. Van den gelijken, grijs-dekkenden hemel woei zacht-, mistig-dampend een
fijn-vochtende regen neer, waas-poederend een weeke neveling
van onzichtbaar nat over de huizen, langzamerhand donkerend
de kale boomen met een egaal-tintende kleur. En 's avonds
loomde een dichte, wit-grijze mist, dof onder de even zichtbare takken, een wêe-riekende, onbewegelijke nevel, vreemdkringend de stille lichten der lantaarns, een lood-stille dekking
van ontastbaar zwijgen, kort-zonderend huis na huis, boom na
boom in de plotselinge omhanging van vaste witheid. Stille
dagen van koele frischheid met een kleurloos licht dat treurde
van de lage lucht. Wanneer zij wandelde voelde zij haar
stappen zacht drukken in den weeken grond, die koud, donker lag in een beweeglooze rust, de grasvelden dun-groen in
een leege, onverschillige wijking naar een onzichtbaar verschiet
waar een gordijnende damp onbewegelijk hing, stompend tot
vormlooze grijsheid de vaag zichtbare donkering der dingen.
En zij bleef een langen tijd kijken naar het vroeg-vroolijken
van de helder kleurende crocussen die los opvlekten uit de
zwarte aarde, alleen wonderend hun schelle geluidjes van
kleur tegen de levenlooze grijsheid om hen heen.
En bij haar terugkeeren naar huis zag zij ver aan den
hemel een breedwijkende scheuring der wolken, waartusschen
de onzichtbare zon een geel licht kleurde, roodend naar 't
Westen een donker-bloedende gloed, luidloos scheidend in het
zwijgende grijs der wolken, langzaam onduidelijkend naar een
zwijgende egaalheid, waarin de breking der helderheid wegzoog lossend tot dun-vloeiende tinten van geel en oranje.
En alles was stil, een eindelooze, zware stilte, wijdhangend
een zwijgende rust over den heenloomenden dag.
Langzaam groeide de lente op uit de naakte grauwheid
der koude maanden, een teer luwen van den ómsuizenden wind,
rekkend de dagen tot langere lichtheid. Er waren dagen van
kleurloos licht met een wolklooze lucht teer-blauw in eindelooze strakheid waartegen een schitterend zilveren zon blik-
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kerde, blindend en wijd. Hoog wildde de losse Noordwestewind door het zonnelicht, moê-blazend een bolle rusteloosheid,
een koud zonstoffende wind dagen achtereen, neermattend tegen
den avond onder den vlaag-kalmenden schever, opsuizend onder
't nieuwe licht van den volgenden dag, vermoeiend-eentonig
vullend de uren met kleurloos wit bewegen. Wind-dagen met
een brokkel-wolkende lucht, grijs-stukkend met luidloos drijven
in de ruimte, eilandend tot groote vlakten donker grijs, vreemdfigurend met snelle verandering in elkaar, telkens somberend
angstige schaduwen die zwijgend voortjachtten, kort-helderend
een neervallend licht dat schemerig wegzakte tot een egale
kleurloosheid. Dagen waarop zij uitging vast-stappend tegen
den wind, moe-loopend tegen de bolderende drukking van
scherp-suizend geluid dat langs haar hooren schoof, koudvoelend in de luwe schaduw buiten den zonneglans van daareven. En over de leege velden zag zij de wolkschaduwen
jachten met snel-nevelend schuiven, naderend over den grond
naar haar stilstaan onder de dekkende ophooging der boomen
met zwijgende somberheid, heensnellend naar de wijde verte
waar de zon onbewegelijk een korte poos stond, grijs-egalend
alles waar 't licht heenzoog, plotseling doodend de helle kleur
van zilveren schijn.
Dagen van ruw-donkerende regens, wisselend de glasdradende neveling der druppels tot wild-warrelende sneeuwbuien, plotseling tikkelend de hard-drooge korreling van hagel
tegen de ruiten, waartegen de klein-rollende witte stukjes
afsprongen, een dun-rulle laag dekkend op den grond, die
langzaam wegzoog in de vochtige aarde. Weinige dagen
van een warm-luchtende zomerzon, droomerig stil onder de
weeke drijving van zacht licht, dagen die een moedelooze
matheid drukten over haar denken, de ellendigste dagen van
haar eenzaam leven, waarin zij een berouwende smart hoorde
waarschuwen in haar binnenste, een wanhopig verlangen der
vroegere . tijden, een lust de uren terug te zoeken van vèrgeleefd geluk, machteloos haar willen te krachtigen tegen
haar neiging, die zij wist dat haar zou pijn-slaan dagen
achtereen. Buiten streek een zacht-teere tint van dun-bleekend
groen over de boomen, een luchtig-mazend kantwerk van
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ontastbare kleur, dat los hing over de donker-kale takken,
ineenvastend naar de verte in den dichten opstand der stammen.
En 's avonds weefde de zon, die langzaam heenzweeg aan
den blauw-rozenden hemel, een melancholiek schijnsel van late
innigheid over de aarde, een weemoedig-stillende weekheid
van vage drooming, voor-kleurend een visioening van vreemdgekende landen, zangend een zacht-weenend verlangen om
weg te zijn, ver weg, waarin de avondwind zuchtte door de
takken een even suizend geluid van koele warmte. Dan bleef
zij zitten voor het open venster, peinzend naar den nacht, die
langsaam alles heensliep achter de luwe donkerte van fluweelend
grijs, volgend in haar herinnering de reiing van dagen uit
haar jeugd, de mooi-lichtende uren van gelukkigen weemoed,
wanneer zij op haar kamer droomde over de induistering der
rustige tuinen, waarin week-vage stemmen galmden, weglossend
in den innig-fluisterenden nacht. En tegen de verre lichting
van haar jeugd zag zij haar leven staan, een grauwe, nooithelderende massa, dor-eentonig, 't zelfde, zonder kleur, zonder
geluid.
De zomer. Een hoog-schroeiende zon, die droogde over
den dof-gloeienden grond, een wijd-warmte-slaande zon, scheerend een hel blindend licht over de aarde, waarop de donkere
schaduwen stonden scherp-snijdend tegen de wit-terug-slaande
lichtplekken, een ruim-juichende helderheid, die luid zangde
over 't donkere groen der bladen, de kleuren der bloemen
opvlekkend tot kort-spuwende tikken van tint, broeiend een
loode hitte door de dagen, die vredig stil rustigden in den
zwijgenden voortgang der uren. Er waren dagen van warmte,
waarop 's morgens een zachte moê-loomende windstilte drukte
onder den egaal-blauwen hemel, overschetterend 's middags
naar een strakke hitte, die zuiver stond onbewegelijk boven
den berstenden grond, even koelend 's avonds in het dunne
suizen van den wind tot een zacht-lauwen schemer, dompend
een loode warmte 's nachts in het limpide zwart, dat doorzichtig dekte onder den ster-tinkelenden hemel.
Ongemerkt was alles veranderd onder de leef-lichtende
warmte van den zomer, kleurend een helder groen langs de
grijs-liggende breedheid der wegen, de velden vierkantend
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met recht-wijkende hoogingen van wit en geel, vullend de
ruime leegte van de vlakte met scheidingen van zacht-weeke
tinten. 's Middags, wanneer zij uitging, liep zij langzaam
stappend in de warme rust, droomend onder de luidlooze
neerligging van den zonneglans, voelend tegen haar gezicht
de droog-geele uitbroeiing der korenvelden, waarin de dunlila geur van bloeiende boekweit wolkte, koel-zoekend de
schaduw der bosschen, waar de bruine grond droog-glad
kraakte onder de scherp-harsende hardheid der denneboomen.
Dagen van vochtig-klamme warmte onder de wolk-grijzende
lucht, zonder zuchten van wind, zonder koelen van drooglichtende zonnestralen, dagen van melancholieke stilte onder
de beweegloos-hangende bladen, roerloos-lammend de takken,
die log strekten in het kleurlooze licht, een luidloos drijvende
rust, oneindig treurend een vagen weemoed onder de lage
dekking der wolken. Dagen van dof-broeiende benauwdheid
onder den dun-wolkenden hemel, waarvan een zonloos licht
hing, telkens brekend een langzaam-heenzuigenden zonneglans
uit de onmerkbaar dichtende grijsheid van den horizont.
En de wolken grauwden dichter op langs de week-tintende
lucht, schuivend in luidloozen voortgang een dicht-ineengrijzende vlakte van donkerend grauw, angstig breedend wijder
en wijder een dik-somberende laging van blauw-grauwend
zwart, waartegen de zonnestralen braken, valsch helderend
een kras-veegend schijnsel dwars-vreemdend over het matrustende licht. En alles schemerde weg onder een vroegnachtende duisterheid, die luidloos dieper dekte een vreemden
avond over de dreigende stilte. Dan plotseling schudde de wind
met buigende welving tegen de boomkruinen, wervelend met
korte stooten een warreling van droog-poederend stof langs
den grond. En de regen begon neer te tikkelen met enkele,
ronde druppels, sneller trekkend lange streepen van nat uit
de zware lucht, plassend in tril-slaande ruisching van vocht,
waaiend tot op-nevelende misting van damp, voortveegend
langs den donkerenden grond met suizend schuiven, kletterend
tot breed-tranende streepen langs de ruiten.
Kort sneed de bliksem in den grijzen damp, dof narommelend
een duister-dreunende dendering van zwaarte, telkens scherper
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puntend een klein-hellenden streep van ros licht, waarachter
de pers-drukkende slagen vielen uit-rommelend tot zacht
brommen, weeker en weeker. En langzaam dofden de slagen
verder en verder uit elkaar, heenbrommend naar de verte,
groote ruimten stillend tusschen het weerschuddend dreunen.
Alleen de regen siepelde neer, achtereen, lang-druppend met
zacht tikkelen, dunner stralend de strepen vocht, die van de
langzaam wittende lucht lijnden.
Wanneer het onweer voorbij was, ging zij wandelen,
ademend de vochtende koelte, die neerhing van de brokkeldrijvende wolken, luisterend het week klakken der druppels
langs de bladen, die een frisch-groene geur donkerden onder
de boomen, waarin de zon begon te lichten, trillend kortkleurende tikjes schittering tusschen de natte takken.
Twee wandelingen, die in haar denken bleven, mee-beeldend
hun herinnering der jaargetijden.
Een droog-heete middag, gloei-stolpend een blank-hard licht
over de hei waar de bruin-roze grond een wolkenden walm
van broeiende benauwdheid terugsloeg naar boven, rul-glijdend
het losse zand onder haar stappen die moeielijk schoven over
de laag-dorrende planten. Onder de dicht-bij-eene sparreboomen
van het bosch hing de loome warmte log, beweegloos-zuiver
drijvend een duizelende geur van groen-scherpe harslucht,
heendunnend plotseling in de koele schaduw der hooger groenende boomen waarvan de bladen breed dekten een donker
lagende diepte van onbewegelijke rust. Dwalend langs de
smalle paden droomde zij voort, luisterend de zacht-geheimende geluiden van het hout, telkens stilstaand in de wijd
boden rust rondom haar lichaam. Hoog boven haar hoofd
soemden onzichtbare insecten een week-lijnend suizen, dunraggend een helder gouden arceering van dooreen-warrelend
gestreep ; kort-schuivend tikte het vallen van een dor takje op
den slapenden grond en dan was alles eindeloos zwijgend, alleen
het ruischen van de stilte weefde een onzichtbare teerheid
van leven door de doode matheid.
Zij stond voor den spoorbaan, die plat lag gelijk met den
boschgrond, grijs, helder rechtend met het zuivere zand tusschen de opstaande warreling van lage planten langs de
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randen. In een eindelooze strakheid trokken de rails voort
naar beide zijden, langzaam lijnend naar elkaar, heenpuntend
onzichtbaar in de donkerschermende sluiting van boomen in
de verte, plotseling ombochtend aan de andere zij over de
wijde zon-lichtende hei. 't Was of een zware, onmetelijk doffe
leegheid dreef over den vast-liggenden weg, een nooit-wêerbewegende stilheid die verwevend uit het omstaande hout langzaam neerloomde over de scherp-snijdende lengte van roerlooze
verlatendheid, glimplassend met luidloos zilveren groote vee
gen schuivend licht langs de donkere rekking der lijnen.
En zij ging verder, stappend met gelijken gang door het dikmullende zand van den weg, diep-ademend de schaduwende
koelte die onder de breed-langs-staande boomen frischte.
Toen zij aan Groeneveld kwam luchtte een week-blazende
wind over het wijd-uiteen stammend hout, geurend met teere
welvingen, de warme wuivende ademing van droogend hooi,
strijkend met duntrillend bewegen over het diep-donkerend
water dat naast den smal-witten weg sliep. Aan de overzij
van den vijver ging zij liggen op het dunne gras, droogkoelend in de vochtende schaduw der boomen die breed
boven haar hoofd over het water schuinden. Ver voor
haar lagen de wijde grasvlakten zuiver zonnend onder het
hooge licht, wijkend achter den even geweten straatweg naar
het week-donkerend verschiet waar een ijlgrijs waas schemerde, onmerkbaar vloeiend in het laag-staande blauw . van
den hemel. Onder haar zuiverde het water van den vijver,
onbewegelijk, diep-helder met de onduidelijke rommeling van
grauw-stille waterplanten, plat stalend naar beide zijden, glanzend met een schitter-glimmenden lichtschijn tegen den scherpbuigenden kant van het eilandje in het midden, langzaam
donker-week-geelend naar de schaduw die de dik-bladerende
boomen naar onder vloeiden. Tegen de glad-glooiende grashelling van de overzij platte een hel-groene dekking van
plomp-bladen op het water, zacht telkens deinend met week
bewegen', even vastgedrukt door de witte, rond-heffende knoppen, heen-smallend naar het midden tot een klein-rond alleenzijn van een glans-geelende bloem, hel vlekkend tusschen het
grijs-groen glimmen der klein-droog-druppelende bladen. Hoog,

-
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breed tegen de trillende blauwheid van de lucht donkerden
de boomen van het eilandje, hun dooreen-warreling van groen
mengend in het glans-bruin der beuken, waardoor de zon
een ros-lichtende schroeiing streek, hel-neer-staand op het
kleurend water. En over alles rondde een vaste stilte, wijd
wevend een glas-hardend licht, een dun-kleurende blauwe
rust heenkoepelend naar de wijkende verte, een kalmspreidende
zilvering van zacht-metalende zuiverheid waarin kleine geluidjes
lijnden een nauw hoorbare zanging van geheimzinnig leven.
Even schoof van heel ver het rommelen van een spoortrein
door de stilte, dof-snijdend een lang fluiten in de lucht en
daarna weefde weer de luidlooze rust een webbe van kleurloos suizen over het water. Toen, in de lichtende eenzaamheid van haar zitten voelde zij ' langzaam een eindeloozen
weemoed treuren door haar peinzen, een smart-berouwend
verlangen naar liefde, een treurende behoefte weg te zijn
uit haar lichteloos leven dat duister somberend grauwde
tegen de helder juichende zonning rondom haar, een
diep-woelende ellende over haar gebroken gang door de
dagen, die zij eindeloos zag reiien na elkaar, lichteloos in
het hooge licht om haar heen. 't Was de altijd wêerende
refreining van haar droomen, de langzaam opsluipende weerklank van wat onduidelijk huilde in het diepe geheimen van
haar voelen, het zwaarhangend duidelijken van wat onzichtbaar schrijnde in haar moedeloos treuren, vaag-schaduwend
het verder wijkend licht van vroegere vreugd. In de blanke
stilte van den zomermiddag ruwde haar smart op, wijdend in
het vredende kleuren der goud-omzangende geluiden tot een
dompende wanhoop, benauwend haar ademen in de fijngeurende lucht tot moeielijk-hijgend stikken, een grenzeloos
rauwende onverschilligheid voor wat komen kon nog in haar
leven, mooiend voor haar tranen-stralende oogen den dag
waarop zij zou nêerliggen, voelloos en koud.
En met haar loopen naar huis zweefde haar smart-donkerend
voelen met haar meê, wolkend rond haar hoofd een duistere
ziening van leegte, klankloos leeg, een ver-duistere schaduw
van nooit gedacht leed, langzaam duisterend het zilver-lichte
beeld van den middag.
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Weer een dag van zon, een gouden, herfstneigende zon,
onbewegelijk vloeiend eeninnig licht over de hoog-stammende denneboomen. Zij was uitgegaan zonder doel,
slenterend langs den straatweg die verlaten grijsde onder
de stoffig-droge hitte van den middag. Zij was het bosch
ingedwaald lusteloos menschen te ontmoeten, verlangend een
eenzaam loopen ver van het kleurig gaan van vroolijkend
leven langs haar melancholie. Dicht aan de kanten van den
zacht-zandigen weg schemerden de boomstammen met een
grijs-wazige kleur, dicht opeenvullend een ineenvloeiende stamtinting waarin smalle strepen helderheid stonden ver-dekkend
de ruime lichtheid van de hei. Een zacht weemoedige luidloosheid stond over het bosch, donker-bruin tintend den ongelijken grond waar de oude naalden droogden een vlak-spreidende kleur, eentonig en stil. Eentonig, egaal van weeke
grijsheid dichtten de boomen nauwer naast elkaar, ineendonkerend de somber-groene takken die beweegloos stijfden hoog
uit de kale rechtheid der stammen. En het zonloos licht
laagde stiller en stiller onder schemerende streep-naaldende
kruinen, loom-doffend een scherp-geurende hitte die log hing
op den gladden grond. Een langen tijd liep zij voort,
soezend in de dood-zwijgende stilte, onbewust haar gaan
langs de altijd zelfde boomen, denkeloos stappend over den
grijzen grond, egaal 't zelfde onder de dekkende laag lichteloos
bruin. En opeens ruimde een wijd open plek voor haar
lichaam, een hel-lichtende blankheid van zonneglans, wijkend
rondom naar het hooggordijnend bosch, zwart-groen donkerend
in forschen opstand onder de luide welving van glans die
neersloeg van de strak-blauwe lucht. 't Was een vast zwartende muur van donker groen, een breed-wijkende sombering
van egale diepte, scherp-snijdend een zacht-buigende lijn tegen
het glans-groenende grasveld dat eenzaam, luidloos sliep
onder den hoog-helderen hemel. Over den blank-blindenden weg
stapte zij voort, scherper trekkend in haar oogen de langzaam los-bruinende stammen van de Vuursche, teruglatend
achter haar den treurenden weemoed der dennestammen, voelend
de koele schaduw der oude bladboomen zegenen over haar
hoofd. En moê van den langen weg ging zij zitten onder het
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rustig-schemerende licht dat dun zonkringde op den grond.
Hoog rustig voor haar blokte het oude kasteel, recht opwandend zijn rose-helderende muren uit het water waarin diep
naar onder roerloos strak de kleuren spiegelden, in limpide drooming. Een slaap-zwijgende opstand van zware rustigheid dragend met stuttende vastheid het blauw-glanzend
dak waaruit de vierkante schoorsteenen breedden, scherp
kantend tegen de lucht. Aan de overzij glooide het lichtend
groene grasveld onder de breed staande bundeling van zon,
vlekkend uit de gladde gelijkheid een warreling van schetterklappende bloem-kleuren, kort-trillend in het helle licht.
En verder donkerde de diep-fluweele schaduw der boomen,
teer-duisterend op den grond, wijdkringend rond den ruimen
zonglans van het kasteel de geheimende sluiting van een
verre wereld. Onder tusschen de boomen hing een poederend-gouden lichtheid van droomende warmte, langzaam heendunnend tot een vaag schijnsel, losvloeiend naar de schemerende dichtheid rondom. En alles stond roerloos, fluisterend
stil, een gelukkig vredende stilte waarin zilver-dun het zangen
van een vogel klankte, even zuiverend een witten toon door
het gouden lichten der zon. Zij bleef onbewegelijk zitten,
starend voor zich uit, luisterend de vredende suizing der
stilte, een zacht kalmend spreiden van innig-weenenden weemoed, een vér-belovende rustiging van ernstig vreugdend geluk.

En de uren luidloosden heen, teer-vloeiend in het zachtschaduwend licht dat verder en verder droomde naar de
donker-stammende boomen, waarvan de hooge toppen goudkantend trilden in het vredende licht van het late middaguur.
Toen zij terugging naar huis was 't of zij een groot,
gelukkig uur van haar leven terugliet, een mooi-zangend visioen
dat nooit weer zou werkelijken in de duistere gewoonheid
van het bestaan dat zij tegemoet ging, alsof daar een laatste
glans van hoog geluk gedroomd had door haar voelen.
De herfst. Groote, goud-stille dagen. Dagen van wijde
goudheid, dagen van eeuwig-rustigende goudheid, dagen van
eindeloos gouden weemoed, rondom vredend innig en zacht.
Dagen van ruim-guldend licht, wevend glanzende draden
ontastbaren schijn door de nauw-deinende lucht, een lang-
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naam heenleven naar een snikkend berouwend donkeren van
een nabije toekomst, een ernstig beloven van oneindig durende
treuring, langzaam sluipend door de zacht-wijkende rustiging
der uren. Dagen van weeken zonneglans teer-fluweelend een
veenende streeling, zegenend een gelukkige smart over de
roerlooze aarde ; dagen van ver-stil-blauwe luchten waartegen
de gouden zonneglans heenvloeide, dun-ijlend tot onmerkbare
klaarheid. Wanneer zij wandelde liep zij langzaam voort in
den innigen goudglans der lucht, droomend onder het stille
koelen van den herfstgeur die van den hoogen hemel neerstond, helder en frisch. Wijd-uit breedde de hei, een verre
wijking van zacht-tintend rose, kleurend boven den bruinen
grond tot naar den horizont waar een dun-grijze nevel droomde,
ineen-blauwend naar de lage welving der lucht. In het luidboze middag-licht zweefde een onduidelijke suizing van klanken door de ruimte, op-geheimend van heel ver, vaag fluisterend teere wolking van heenijlende kleur om haar hoofd,
voort-lossend achter haar over den kalm-liggenden grond. Ver
donker-stompend in het dunne licht lag het dorp met de
donkere hooging der boomen tusschen het helle kleuren der
daken, vast uit de platte vlakte, breed eindend tot een heendungroenende rijzing van blauw-wazend bosch, plotseling
kort-stammend tegen het helle zonlicht dat over de hei glansde
leeg en zonder sluiting. Alleen, recht-borend boven de boomen glom het grijs leien dak van den kerktoren eenzaam,
zwijgend met onverschillig staren in de zuivere helderheid.
Kort schitterend tegen het egale blauw het los gouden vlekken van den windhaan. En luidloos hing de zon langs de
eindelooze diepte van den hemel, onmerkbaar schuivend naar
de verre welving die heenboog naar de aarde, langer donkerend
de schaduwen over den glimgladden grond, lager tintend de
boomtoppen in de verte waarvan de nevelende schemering heenzoog tot goud-poederend lichten. Dan voelde zij onhoorbaar een
smart-pijnende melancholie dichten over haar denken, een diepzwarenden drang om neer te liggen in de goud-omzwevende
stilte van den hoog-weenenden dag, neer te liggen altijd tot
't einde, moedeloos klagend haar verloren leven dat donker
ging onder de mooi-kleurende zegening van laten zonneschijn.
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Na het eten ging zij voor het huis zitten, wachtend het
langzaam schemeren van den avond. Tusschen de donkere
boomen van de Groest egaalde de breede weg met heldere
plekken, scheef lichtend naast de schaduwende grijsheid van
kleurlooze tint. Schuin aan de overzij bundelde de zon een
breede schuiving van dwars-geelende lichtheid tusschen den
ruimen uiteenstand der huizen, warmend een vloeiende helderheid van plassend licht over den weg, opveegend een vaag
gouden losheid van kleur langs de vaste stammen.
Dan op eens in de verte boven den weg, zag zij het stof
wolken onder de donkere boomtakken, dekkend achter de
grijze stuiving het vage bewegen van onzichtbare geluiden.
En langzaam hing de zwevende warreling naderbij, overlichtend in de geele dwarsbundeling der zon, die tusschen de
huizen schoof, doorzichtig dunnend het vale waas waarin de
kudde schapen liep, dicht opeen dringend tusschen de voetpaden, steunend de grijs-witte lijven naast elkaar, onrustig
bijeen gehijgd door den bruinen hond die haastig langs hen
blafte, donker-kleinend tegen de dooreen-warrelende beweging
der witte pooten. En dunner in den gouden zonneglans poederde het stof omhoog, een gouden wolk drijvend boven de
kudde, neerwemelend in goud-trillende lichtheid over den weg,
uitzwevend een wijd wazige rosheid tusschen de gelijk-lanende
boomen, een vol-levende stuwing van dooreen-haastend loopen
waarin het stootende blaten kortte, week heengedekt, onder
het schuivelend gaan. En de kudde stuwde rond den
hoek, doffer ruischend den haastigen voortgang over den
droogen weg, wijd leeg latend de langzame achter-stapping
van den herder die alleen, rechtop, donkerde in de ros-heldere neveling van goud-stof die luidloos neerlaagde over de
verlaten voetpaden. Dan was alles rondom weer stil, een
ernstig staande stilte waarin het wijkende licht van de zon
een teere blauwheid weefde, langzaam donkerend een weeken
schemer over den grond. En de zon schuinde weg achter de
egaal-tintende daken, luidloos lager en lager fluisterend een
gelijk-strakkend licht, onmerkbaar diepend langs den wolkloozen hemel een vaste blauwing waarin even kort de sterren
begonnen te bleeken, geheimzinnig van verre stilte. En de
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avond droomde op uit de ineendonkerende aarde, een matblauw-groene lichting van veeeken maanglans, langzaam stillend
een metalende ' toovering, donker klompend de boomkruinen
tegen de strak-ster-tinkelende eindeloosheid van de lucht,
scherp-trekkende schaduw-plekken zwartend op den grijzen
grond die dood lag onder de witte kalming van het hoogdunnende schijnsel.
En daarna de nacht, de wijd-omzwevende nacht, de zilverstille nacht waarin het weeke ritselen der bladen zuchtte
een suisend gefluister, onhoorbaar heenlossend in de omhangende zilveren kalmte ; de koel-metalende herfst-nacht
visioenend vreemd donkerende omtrekken tegen den vredespannenden hemel, waarin het goud der sterren flikkerde
luidloos, zangend een droom-sprookenden toon van stil geheim.
Dan stond zij op, moê van haar heen-en-weer zwijgend denken
en 't was haar of de wijde stilte van den nacht over haar
leven had gedekt een donker-kleurend treuren waarin vaag
lichtend de herinnering van vroeger schemerde, klankloos in
verre wijking.
Er waren dagen van bleeke, zacht-vloeiende teerheid, kleurloos droomend van den wolk-dekkenden hemel een wijd-overstillende zweving van vreemd-fluisterend leed, een luidloos
deinen van veenend licht langzaam lagend over de aarde,
doezelig drijvend onder de gelijk-strijkende lucht.
Over de donker-groenende bladen begon een ros-bruine tint
te strijken, droog-schrompelend het dicht-warrelend gelijken
der kruinen tot licht-dunnende kleur. In de roerlooze stilte
van de lucht zweefden de geel-bruine bladeren luidloos omlaag,
geleidelijk spreidend over den grond een schuivelende plekking van dorre treuring, klein-dwarrelend onder het lichte
suizen van den koelen wind. En de herfst leefde onmerkbaar
heen, naaktend de boomtakken tot smal-zwartende streepen
waaraan de zacht-geele vlekken helderden tegen het late groen.
Lange dagen van regen begonnen te somberen van de lage
lucht, schuddend met heen-en-weerende wuivingen de natte
stammen, zwevend met wild dwarrelen een daling van dorre
bladeren naar omlaag waar zij vast kletsten vocht-rottend in
het plas-weekend zand.
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De avonden begonnen vroeg te duisteren over de aarde,
klompend tot onduidelijke plekken het zwart der boomen,
de huizen heendonkerend achter de diepe lichteloosheid van
den nacht, klagend weenende waaiingen van regen-kletterenden wind tegen de ruiten. En een vocht-klamme kou hing
in de lucht, even warmend wanneer 's middags een bleeke
zon brak tusschen een helderende wolkscheur, kort herinnerend het heengeleefde licht van den verren zomer.
Op een laten herfstdag was zij gaan loopen vast stappend in
de stille koelheid die neerstond van de stille lucht. In het Spaanderswoud hing een klam-matte damp tusschen het laag-stillend
struik-takken onder de hoog-rustige boomen, klevend een vochtige kou op het zand waarin haar stappen zacht drukten tot
ondiepe kuiltjes. Hoog om haar heen gleed een gelijk-doffe
rust, hangend een doodende stilte over de takken waaraan
de dorre # bladen onbewegelijk bruinden tot hel-egalende vlekken, scherp snijdend tegen het donker-glanzend groen der
dennenaalden. Telkens gleed een week-blazend zuchten door
de grijze lucht, zacht-suizelend een geelen regen van dorre
bladen over naar onder ; een tijdlang zweefden zij in het licht,
hoog en laag wiegend op een onhoorbare trekking en zij
laagden neer, even schuivelend een kort geluid en daarna was
't weer stil, een hoorbare suizende stilte waarin 't afknappen
van een dooden tak een scherp vlekje brak. Zij was gaan zitten
op den bank voor het vijvertje, rustend in de lood-hangende
doodheid om haar heen. Tusschen het laat-staande riet van
de oevers lag het water dik, zwart-helder, met beweeglooze
klamming onder het verre grauw van den hemel. Groezelig,
dooreen-groenend plekte een laag waterplanten onbewegelijk
op de donker-glanzende vlakte waarin de boomen diep spiegelden zonder trilling naar onder met een statige zuiverheid.
De bruin-ruwe palen van de brug stonden vast in den donkerglimmenden plas, recht naar onder borend den weerglans naar
een onzichtbare diepte. En het meertje lag log, zonder rimpeling van zijn zuivere zwartheid, even telkens kringend een kleine
deining wanneer een druppel van een overbuigenden boom in
het water tikte, eentonig en zacht. Hoog in de rustige grauwheid van de lucht streepte een vogel kort langs, neervallend
24
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een scherp krassen over de roerlooze stilte. 't Was een doode
rust, een lood-hangende sterving van uitgemoeid leven, een
mat neerliggen van eindeloos verdriet, een moewe droomgang naar een lichteloos einde, een langzaam heen-smarten
van wat geweest was naar een vreugdelooze somberheid, een
snikkende weemoed weenend van den lagen hemel met ernstig
zwijgen.
In de smart-omtreurende weving van wanhopige melancholie,
was 't haar of een wijde behoefte naar rust nêersliep in haar
denken, een neiging weg te zijn uit de moeiende deining van
denken die rondzeurde in haar hoofd, een innig-smeekende
drang neer te glijden onder de fluweel-kalme spiegeling van
het water, langzaam en zacht, neer te glijden onvoelbaar
dieper tot heel ver, droom-ziende de slaap-streelende vloeing
der weeke rimpeling over haar hoofd, weeker en weeker, en
heen te blijven in een eeuwige rust, eindeloos stil in de stervende stilte rondom.
En zij had zitten snikken, lang, zacht schokkend haar lichaam
met zenuwend schudden, droefvoelend de loom-matte moeheid
die over haar lichaam hing, kleurloos en zwaar.
XIV.

Rechtop voor het tuinhek stond Martha te wachten tot de
begrafenis voorbij kwam. Plotseling in de egale vreemdheid
waarin zij van elkaar leefden, had zij gehoord dat haar man
ernstig ziek was, een paar dagen geleden, en als een vreemde
had zij het bericht van zijn dood gekregen.
Van den avond dat zij het huis was uitgeloopen had zij
hem niet meer gezien. In de lange jaren die waren heengesneld over haar alleen-zijn had zij langzamerhand voelen wisschen uit haar herinnering dat zij getrouwd was, alleen nu en
dan haar ander leven ziende wanneer haar dochtertje bij haar
kwam, een ongekend kind, meer en meer groeiend in de
vèrheid van haar meeleven. Maar ook dit was opgehouden,
het kind was naar kostschool gegaan, even nog kwam het bij
het in een vacantie, toen bleef zij een langen zomer zonder
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het te zien, en eindelijk was haar kind voor haar geworden
een vaag-schemerende herinnering, figurend haar lichaam zooals zij 't had gezien jaren geleden, toen het nog op haar schoot
zat, ernstig luisterend de vertelseltjes die zij sprak in de groote
stilte van den middag.
De jaren waren kleurloos gevloeid over haar alleen-zijn,
zonder afwisseling, zonder verandering, eenzaam en treurig.
De jaren waren heengeloomd zonder klank, zonder na-herinnerenden opstand van een enkel mooi uur, zonder lichting
van één dag in de egale sombering van haar leven. De
jaren waren geschoven langs haar heen, een langzame luidlooze
meening van egaalheid, achter-schimmend een gelijken, grauwdooden tijd, eindeloos van wissellooze grijsheid.
Ongemerkt was zij ouder geworden, zonder besef van het
drukken der jaren op haar leven, nu en dan plotseling ziende
de verandering van haar lichaam in het scherper groeven der
lijnen in haar gezicht en het dun-wit glanzen van heur haar.
Zij had geleefd zonder rondom zich de langzame groeiing
van jongeren, zonder 't waarschuwend herinneren van een ouder
bestaan naast 't hare, altijd dezelfde blijvend voor zich zelf
in de stille eenzaamheid van haar dagen. 't Was haar soms
of heel ver herinnerde een oud-geweten verhaaltje van iets
moois dat gekleurd had over haar bestaan, iets vaags dat zij
niet meer kon zuiveren uit de dicht-omdekkende neveling van
voorbij-zijn, haar langgeleden jeugd, de langgeleden jaren van
meezijn in het leven van anderen rondom haar.
Zij was weggegaan uit Hilversum, onverschillig mêe met
de menschen bij wie zij woonde, angstig te vreemden uit de
lang-gekende gewoonte-sleur van haar leven en zij was verhuisd
naar de Watergraafsmeer, naar een buitenhuisje dat rustig
stond tusschen het jong-groeiend hout van een kleinen tuin,
naast den rechten straatweg, waarlangs de oude boomen regelmatig stonden, breed-strekkend hun dikke takken boven de
wijd-gapende sloot-glooiing.
En als vroeger was haar leven weer voortgelamd, doelloos
en eentonig. Lange dagen zat zij op haar kamer zonder uit
te gaan, denkeloos kijkend naar den leegen straatweg, waar
nu en dan iemand langs liep, luisterend het regelmatig weer-
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trillend dreunen van den stoomtram uit de verte, volgend in
haar hooren hoe hij nader schoof tot voorbij het huis, waartegen
de witte wolk-wentelingen van den stoom nevelden, langzaam
weglossend in de rustige lucht. Dan strekte de weg weer verlaten langs het huis, platliggend tusschen de hooge boomen,
even klein bewogen wanneer een wagen het stof hoog-wolkte
tot een grijs-trillend nevelen dat luidloos neerzakte op den
grauwen grond. Sommige dagen liep zij met kleine stappen
door den tuin, doelloos gaande over de bochtende paden tot
achter het huis waar zij bleef droomen, leunend tegen het hek
van de boerderij.
Uitschuivend tot den weg aan den trekvaart lagen de velden voort, een egale, platte vierkanting van groen waartusschen
de rechte trekking der slooten sneed, borend naar een onzichtbaar eind, met de schemerige opschimming van een hek
plotseling alleen-streepend tegen de lucht. Heel ver achter den
dijk stompten mistig de witte daken van een paar loodsen
even boven den weg, onbewegelijk breed-donkerend in het
licht. Naast haar dichtten de boomen van Linnaeus een donker-ernstigen opstand langs het leege helderen van het grasveld, met het grijs witte vierkant van het steigertje beweegloos vaststaand in het vuil-groen water. Aan de andere zij
rechtte de Kruislaan met de eenvormige stammen der boomen
levenloos tusschen de weilanden een eentonige strakheid van
schemering boven het eenkleurige van den naast-plattenden
grond. En tijden kon zij staren over de eenzame vlakte waar
zij soezend luisterde de vage geluiden die suisden over de
ruimte, dichter lagend de stilte rondom haar. Dan ging zij
weer naar haar kamer, wachtend het egale slepen der uren, zonder
belofte in de verre lengte van den dag, zonder helder vooruitziend moment in de lange kleurloosheid die zij voor zich voelde.
Zoo was haar leven tijden lang geweest, zoo waren haar
dagen gebleven tijden achtereen, 't zelfde, zonder verandering.
En op eens in de stille toonloosheid van haar dagen was
het doodsbericht van haar man neergeknakt, schuddend een
wakkering van haar denkeloosheid, een langzaam opzenuwende warreling van voelen in de heenslapende gewoontesleur van haar doen. 't Was een plotseling nieuw-trillen gew
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weest van al haar vèr-vergeten leven, een scherp opstaan voor
haar oogen van alles wat jaren geleden was gebeurd, pijnend
tusschen de zacht hoog-golvende herinneringen de duisterweenende somberheid van wat geknauwd had door haar leven,
drukkend en lang. En in het veranderd licht van haar herinnering-zien had zij behoefte voelen dringen voor 't laatst
bij hem te zijn, een schuld-kleinende berouw--smart vergeving
te vragen voor wat er gebeurd was tusschen hun samengaan,
een laag-nederende wanhoop haar schuld uit te weenen van
de lang-gerouwde ellende die zij gebroken had in zijn leven.
En zij was gaan wachten tot hij voorbij kwam, alleen,
hoog-strakkend haar smart in de moeielijke neer-domping van
haar voelen.
Eindeloos stil, zonder kleur dreef het egale, grijze licht van
den wolk-dikken hemel, een klam-hangend licht dat moeielijk
zakte naar den grond, mee-vochtend een kil-witten damp die
kleefde langs de natte boomstammen, donker-soppend de kale
takken waarvan langzaam, eentonig, telkens een druppel tikte
naar het modderig wegzand. Rondom een doode loomheid
dicht-zwarend over de wijde ruimte waarin de weilanden breed
strekten, verlaten slapend onder een dun-groene gras-stoppeling,
geheimzinnig schuivend achter de dicht-blanke mist die rondstond naar alle zijden, een vast-rechtende sluiting waarin vaag
de schaarsche geluiden dofden, mat en kort. Een wezenlooze,

stom-deinende mist langzaam telkens dekkend met luidloos
bewegen een tastbaren damp over den weg, schimmend de
hooge boomen tot ijl-duistere vormen, dunnend tot onmerkbaar heen-zijn, telkens uitlossend een teere wolking van grijsblauwigen schemer die zacht inzoog naar de beweeglooze
witheid rondom, waarachter de donkere massa der boomen
van een boerderij opschoof, doezelig droomend met een vaagweeke tint. Een suizende, matte stilte waarin het korte dunne
blazen van den wind streek, een week, teer geluid dof klakkend
naar onder een snelle hardheid van onzichtbare druppels,
dompig schuivend ver van achter de dichte mist het denderen
van een onzichtbaren spoortrein dat langzaam overvloeide tot
een grijs-week brommen geleidelijk vervloeiend tot een even
dunne trilling.

In de doffe, zwijgende eenzaamheid waarin zij stond was
't haar of haar denken zachtjes indroomde, optrekkend uit de
verre neveling van voorbij zijn de lang-geleden visioenen, die
waren heengedekt achter de troostlooze vloeiing der jaren.
En weerzoekend de langzaam-begonnen slijting van haar leven
zag zij scherp voor zich staan de wijde leegte die geruimd
was om haar heen, 't gelijdelijk weg-zijn van allen die rond
haar jaren waren geweest, de bleeke stilte die gezwegen was
in de smart-doffing van haar bestaan. Zij was alleen gebleven
slepend den pijngang van haar leven in een liefdelooze eenzaamheid, wachtend met onverschillige berusting tot haar dag
zou zijn gekomen, tot het laatste uur zou lichten, waarin zij
zou voelen de losvalling van haar mêe-zijn uit de sombere
troosteloosheid die geheimend gesomberd had op haar dagen.
Zij dacht terug hoe zij begonnen was mee te leven in het
heldere licht van haar vrouw-worden, vreugdend uit de duistermatte jaren van haar meisjestijd, haar trouwdag opvlammend
voor haar oogen met juichend gouden glans, den grootsten
dag van haar leven. 't Was als een blankreine herinnering,
een hooge zang van smettelooze blankheid, een wit-zwevende
wolking van zuivere vreugd, een zilver-toonende klank lang-

natrekkend, in onzichtbaar trillen, een wijd-zwevende helderheid
achter-dekkend over haar leven een nooit-heen-te-duisteren
kleur. Haar trouwdag, de snel-voorbij genevelde uren van
fnnig genot, een strak-staand visioen van onwerkelijk verbeelden, een droom-gevoeld gaan van haar lichaam in , het
witslaand teederen der klanken om haar heen. En zij zag zich
weer, loopend in een vloeiend-zachte witheid, een teer- gazende
webbe van ontastbaren glans, voelend in haar binnenste een
drang-vreugdende behoefte uit te snikken van gelukkigen weemoed, een grenzeloos geluk dat voor haar dénkeloos zien
visioenen nevelde van eeuwig-blijvende liefde. Haar trouwdag,
den dag waarop zij haar man had gezien in een nooit-heengeschemerd licht, den dag waarop hij zijn wezen had gebeeld
in haar denken tot een altijd-weer scherpende herinnering.
Later, wanneer zij in de donker-klagende eenzaamheid der
wintermiddagen had zitten luisteren naar wat in haar hooren
opzong van vroegere uren, wanneer zij voor haar oogen had
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zien bewegen, mee-wisselend in de uit-tongende vlamviekken
van het vuur, wat langs haar vroeger leven was gegaan, dan
altijd had zij zijn beeld weer-gezien als op den dag van
haar trouwen, hoog-ernstig in het wijde licht, recht-schermend
haar zwakke buigen onder den smart-gang van haar jonge
leven, heilig-belovend zijn helpenden steun in de trouwe vastheid van zijn liefde.
En 't was haar in haar wachten of zij hem straks zou zien,
weerkomend voor haar verlangen zooals hij toen was, zooals
zij hem toen gezien had, spreidend zijn zacht-innige bescherming over haar heen.
Ver achter de doffe witheid die beweegloos stond over den
weg, tikkelde het doffe ratelen van een wagen, langzaam harder stootend voor haar heen. Opschrikkend uit haar denken
stapte zij naar den weg-kant, en met een schok-lammend bewegen van haar knieën, rek-starend naar het vast-witte wolken
voor haar zien. Maar 't geluid zachtte plotseling heen, indoffend achter de mattende laging van damp, weer-suizend
de matte stilte over haar alleen-zijn. En zij leunde terug naar
het hek, moe-voelend het bonken van haar hart dat jachtend
trilde haar lichaam met onzichtbaar bewegen.
Terug-soezend in haar peinzen zocht zij de verre herinnering weer van zijn opkomen in haar leven. En als een langzaam-voor-helderende kleur, zag zij hun eerste ontmoeten duidelijken uit het grijs somberen van haar jeugd, de eerste
groote helderheid in den kleurloozen gang van haar jonkheid,
de eerste uren van haar bestaan die een na-schitterend licht
geschenen hadden door haar later leven, zacht zingend een
teer-weemoedigen toon van troost in de latere onvoldaanheid
der jaren. In de wijde stilte waarin zij stond hoorde zij den
dag weer die de groote verandering had gedwongen in haar
egale voortgaan, doelloos en moê, den dag waarin zij 't eerst
had voelen juichen door haar borst een nooit-geweten geluk,
zonnend voor haar denken de werkelijking van wat zij altijd
had gedroomd. 't Was de eerste, groote vreugde geweest in
haar leven, de eerste voeling van een altijd verlangd geluk,
een mooi-heengenevelde droom waarvan - zij de beelden had
gezien lang daarna, in nooit-wegzuiverende scherpte, een too-
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ver-lijkend visioen van wijd-omhangend licht, goud-kalmend
over de heilige stilte waardoor het zachte ruischen van het
water een geheimende teerheid fluisterde van eewigen weemoed.
De herinnering aan dien dag was met haar gebleven door
al de jaren van haar getrouwd-zijn, door . al de jaren van
haar eenzame leven. Zij had dien dag weer zien lichten in
de donker-weenende uren van haar verdriet, zij had hem voelen troosten wanneer zij zat wachtend op het mooie dat zij
altijd voelde staan in verren afstand, zij had de herinnering
van dien kleuren-zang gefluisterd door de stilte van haardenken wanneer zij alleen voelde in de troosteloosheid van haar
gebroken leven, wanneer zij hoorde weenen de angstige dreiging dat zij zou sluipen naar haar dood zonder ooit te weten
de duizelende neveling van een hoog, innig-heffend geluk.
Langzaam was de nabeelding van dat groote moment van
haar leven ineengeward met zijn figuur, hoog-zettend zijn
wezen in het vredende tooverlicht dat beweegloos goudde van
den ernstig-schermenden hemel.
En in de drooming der stilte rondom haar zag zij zich
weer, loopend naast hem als lang geleden, zij voelde weer de
weeke aanraking van zijn arm langs den haren en 't was haar

of zij zijn stemgeluid hoorde sprekend hoog naast haar, in
de grijze sluiering van den avond, heen-zwevend in de dungrijze lucht waar ver van den hemel een late schemering
dreef, wijkend in luidlooze weekheid.
En opziende uit de drooming waarin zij stond, zag zij rond
zich hangen den loom-drijvenden damp, een doode dekking van
luidlooze egaalheid, een kleurloosheid zonder klank, zonder
breking van geluid, een doove dichtheid waarin alles onzichtbaar was heengeschimd, eindeloos ver.
Teer-blauw van schemerende zachtheid dunde langzaam een
bleek-helder licht door de vaste wolking der mist, onmerkbaar
uitwevend de mattende witheid tot ijler-gazende dampen, hoogblinkend boven de grijze klomping van den nevel een even zilverende zon. En wijder vloeide de onzichtbare beweging van
zuiverende lichtheid, lossend naar de verte tot een waasdeinende demping van kleur, een blauw-rose helderheid zwevend over den weg die ver-recht lag tusschen den gelijken
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opstand der boomen, donkervochtend onder het weeke licht
dat luidloos dieper dreef van den schemer-dekkenden hemel.
En ruim-uit naar beide zijden groenden de weilanden onder
een weeke, losse vlokking van ijlen damp die zachtjes wegwelfde naar den horizont waar een grijs-blauwe lichtvloeiing
stond, vèr met onduidelijke vastheid.
Zij stond alleen, eenzaam in de weemoedige rust die fluisterde over haar heen, een weenende neerslapping voelend in
haar lichaam dat machteloos vast-stond, onbewegelijk en recht.
Op eens, ver naar het Rechthuis zag zij de donkere beweging staan van de begrafenis, onmerkbaar voorkomend
naar waar zij was, eindeloos lang-dekkend het einde van den
weg die leeg rechtte naar haar angstig staren. Langzaam
opzwartend uit de duister-schommelende kleinheid waarin de
lijkkoets voor-grootte, breedde de stoet duidelijker een donkerbewegende levendiging in de ijl-teere vaagheid van nevel,
hardend onder het ontastbare weven van zacht-dempend licht
een ruw-brekende vlekking van somberheid. En de verre
stomping van tinten kleinde ineen achter de scherpende lijning
van het donker-matte zwart der rijtuigen, hooger-blokkend
boven de straat, voort-schuddend met ongelijk-deinende
schokken, woelig-vullend meer en meer de wijde stilte met
het egale stappen der paarden, schuivend door de kalmhangende koelte een warreling van hol klankend geluid. Dof
dempten een na een de rijtuigen over het hout van de kleine
brug, plotseling een leege scheiding stillend in de geregelde
rommeling van klanken. En dicht voor haar stond de groote
zwartheid van den lijkwagen, hoog boven tegen haar schrikstarrend kijken, een kort moment van duidelijk-vast-donkeren
in haar oogen. Zij zag het vage, voel-geweten buig-bewegen
der paarden langs zich heen, 't leeg suffe-gezicht van den
koetsier, een week-zwart voorbij-schuiven van een wel-plooiend
kleed, waaronder een onduidelijke hardheid stompte, een
tril-schokkend heengaan der wielen diep onder haar zien.
En zij voelde zich wonderend kijken naar den leegen lichtplek
van den weg, waarachter de grijs-groene weilanden een korten
tijd eindeloos stil strekten, plotseling voor-liggend achter de
snel-langs-geschoven zwartheid van den lijkwagen. Maar voor
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zij kon terugzien naar de heentrekkende donkerte die zij verder voelde wijken van zich af, zag zij langs haar opstaan
moeien de doffe hooging der volgkoetsen, een na een, telkens
wit-latend een klein-leegenden plek van den weg, scherp langsamend in haar oogen de blanke vaging der gezichten in de
diepe omlijsting der portier-raampjes, een warreling van sneldeinend bewegen waartusschen regelmatig het korte klakken
der paardehoeven tikte, doffend onder het scherp-schuiven
der hoog-raderende wielen.
En de straatweg lag weer voor haar, leeg, onbewegelijk
met de stoffige klein-lijning der klinkers, egaal plat-strekkend
met een weeke welving naar den wegkant, waartegen de
landerijen weer groenden, naar den verschemerenden horizont,
lood-stil onder de vage over-zweving van doezelend geluid.
En omziende waar het ratelen der rijtuigen doffer en doffer
sleepte onder de week-suizende boomtakken, zag zij de begrafenis heenkleinen tot stil-staand onmerkbaar bewegen, laagvlekkend tegen de grijze sluiting der verre mist
Dat was 't einde geweest van haar droomen, het wrangruwend einde van wat zonnend was begonnen in de vèr-geleden
juiching van haar verwachting. Zoo had zij 't nooit gezien,

nooit wanneer zij neerzat in een somber vooruit-raden hoe
haar leven zou zijn, hoe haar leven zou bomen in de reiing
der jaren, nooit had zij dat eind zien dreigen voor haar angstig
verdriet. Nooit had zij zoo zien brokken in haar vragend vreezen
wat haar toekomst zou zijn, 't einde van alles wat zij eens
had gedroomd, van alles wat eens had gelicht in haar dagen
met kort-schitterenden glans. En voor haar herinneren zag zij
plotseling staan de groote keering van haar leven, de diepe
verandering die gehakt was in haar bestaan, onwaar-lijkend in
den afstand van jaren voorbij-zijn. En angstig hoorde zij vragen achter in haar hoofd of 't háár schuld was dat alles gekeerd was in haar dagen, dat alles was ruw-getrapt uit de
illusiënde visioening waarin zij haar dagen had gewild.
Was 't haar schuld dat zij gezocht had in haar leven wat zij had
zien lichten in de kleur-vonkende mooi-heid van haar droomen,
wat gezweefd had voor haar mooi-willend zien der werkelijkheid,
leugen-belovend alles wat zij had gewacht in verre toekomst.
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Was 't háár schuld dat een wijde desillusie gebroken had
over alles wat zij gewacht had met hel-vlammende kleuren,
doffend haar mooie licht-visoenen tot grauw-verdrietige wezenlijkheid?
Zij had getracht de loom-sleepende sleur-lamming van
haar bedrogen dagen te zien in het herinnerings-verbeelden van haar gedroomd leven. Maar telkens had haar desillusie opgegromd tegen het zachtwillend neuriën van haar
gouden zien, telkens had haar desillusie gedoofd in het vlamwillend juichen van haar vreugde-verlangend gemoed, telkens
had een nieuwe nuchtering gekoeld over de warm-koesterende
gloeing van haar liefde-smeekende ziel. Was 't haar schuld geweest dat zij in haar getrouwd-zijn gevoeld had een egaal,
gewoon gaan naast elkaar, een lam-kleurloozen gang tegen de
hoog jubelende licht-kleuring die zij gewacht had in haar meisjesdroomen, die zij had zien schitteren heel ver in de gouden
belofte van haar toekomst?
En weer-denkend aan dien tijd zag zij de eenzame dagen
langs haar herinnering treuren, • de lange dagen van onvoldane leegheid, de ellendige dagen van stillen weemoed wanneer zij alleen zat in haar huis, luisterend de klagende windstooten van den winter-middag, huil-stikkend in de grijsschemerende somberheid der regenvlagen die zij zag misten
onder den laagweenenden hemel. En lange, stil-doode
avonden wist zij weer, avonden van mat-gedempt zwijgen
onder de suizende dofheid van hun eenzaam huis, avonden
waarin zij ronddacht aan haar vroegere illusie, waarin zij
terugzocht den lieffluisterenden zang van haar verwachtingen,
avonden waarin zij neerzat, kroppend haar eindeloos verdriet
over haar alleen-zijn, onbegrepen naast haar man, avonden
waarin zij zich voelde ver van zijn leven, eindeloos ver uit
zijn béstaan, heen-gezet uit zijn denken in het nabij-leven van
zijn lichaam.
't Was haar schuld niet, zij had 't anders gewild, zij had
't anders gezien, een lang-dicht innig samenzijn tot 't einde,
een gouden droom, een goud-vlammende schittering van
eeuwig geluk.
Zijn dood had de laatste liefde weg-geknauwd om haar
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heen. Onbewust had in haar lichteloos leven nog altijd in
haar voelen gesluimerd, dat misschien eens de tijd kon opstaan, waarin hij haar weer tot zich zou nemen, vergevend
alles wat gebeurd was ; 't had diep in haar ongeweten binnenste
gestaan, klein, onmerkbaar voor haar zelf, een stil-blijvende
steun onder de egaal-heentellende jaren. Dikwijls in den
grauwen schemer van haar laatste leven had zij een vreemdsnikkende troost hooren zangen door haar peinzen, dat hij
de eenige was, die van haar hield, die aan haar dacht in
de gebroken treuring van zijn dagen, zonder wraak, zonder
neerschuwend oordeelen. 't Was een zacht-lichtende kleuring
geweest in de duistere sombering van haar eenzaamheid, dat
heel ver van haar, weg in een nooit te naderen afstand,
iemand was, die nog van haar hield, die smart-liefde haar
zijn met een nooit te veranderen verlangen, iemand die treurde
haar heen-zijn uit zijn dagen, waarin zij een tijdlang een altijdrouwende kleur had gelicht, na-klankend een zacht-herinnerende
toon in de dood-donkerte van zijn leven. Wanneer zij in het
herinnerings-peinzen van haar wisselloose uren hem weerzocht,
pijnend in haar berouw-smart zijn trouwe degelijkheid, die zij
hoog zag rechten boven haar eigen schuldig voelen, dan
altijd stond hij voor haar met de ernstig-omzwevende lichting
van zijn vast-klemmende liefde, den mooi-omwolkenden glans
van zijn onveranderend liefhebben zijn heele bestaan door, zijn
liefhebben van haar alleen, van haar aan wie hij had gegeven alles, wat omgloeide in de vol-offerende toewijding van
zijn innige voelen.
Nu pas zag zij, hoe die vage verwachting een groot-steunende
troost voor haar was geweest, hoe zijn liefde, die al die
jaren had door-gezongen, in haar alleen-zijn gestut had tegen
haar telkens weer-knakkende wanhoop ; nu pas boorde het
in haar bewustzijn, dat zij heel ver altijd had zien ' lichten
een weeken schemer van kleurende helderheid, dat alles weer
goed zou worden, een rouw-bukkend weerkomen in zijn huis,
waarin hij haar zou nemen, medelijdend haar offer-willende
-

liefde, machteloos te trotsen tegen haar diep-verdrietend rouwen
om wat zij had gedaan.
Zijn dood had 't laatste heengebroken wat haar vergoed
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had haar weemoedig verlangen naar iets vaags, wat komen
kon in de illusie-boze lamming der jaren ; zijn dood was 't
onherstelbaar einde van haar eigen leven : hierna zou haar
bestaan zijn een wijd, lichteloos heensterven, langzaam, eindeloos lang.
Er was niets meer, 't was 't einde van alles, van haar
droomen, van haar bestaan.
En terwijl zij moeielijk haar zien boorde naar waar de
laatste werkelijkheid van haar vroeger leven even nog puntte
in wijd-ineenlossenden afstand, vreemdde een duizelende leegte
in haar denken, dat in de laatste dagen gebezigd had naar
dit uur, voor-wachtend een onduidelijk visioen van ruimtroostend weerzien. Alleen zou zij blijven in de wacht-sleeping der dagen, die nog kwamen, alleen tot haar laatsten
dag, zonder band in de mee-leving van iemand om haar heen,
eenzaam in de wijde, liefdelooze leegte van haar leven.
Zacht, luidloos deinend met langzaam-schuivend bewegen,
dichtte de mist kleurloos ineen, achter-dekkend het blanke
zilveren van de moeielijk blinkende zon tot een egaal-grauwe
witheid. Koel-grijzend het teer-rose licht, dat gedund had
over den weg, dempte een mat-witte helderheid uit de lager
drijvende wolken, opnevelend over de weilanden een vaag
tastbare schemering van sluitend-grijs. En de lang-stammende
boomenreien schoven heen achter het gordijnend gewaas,
even nog teer-inktend de wijduit-streepende kruining der takken,
egaal-doffend een gelijke matheid van kleur, die toonloos
ineenvloeide met de weeke zweving van lichtloozen damp
rondom.
De stilte stond beweegloos, wijd-zwijgend een weenende
rust. Alleen het weeke neer-klakken der druppels tikte regelmatig en kort, een klein-doffend geluid in de leege doodheid
van den heen-sleependen dag.
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De Bewustwording van het Innerlijke Wezen
met af 'zing van de evolutionistische moraal,
DOOR

DR. J. D. BIERENS DE HAAN.

Wir Bind mit dem Unsichtbaren ní ,her als mit
dem Sichtbaren verbunden.
NOVALIS.

I
Een vonk uit het Vuur des Wezens van God, zoo is het
Innerlijk Wezen, het in den Mensch Waarachtige. Het is 't
in-innerlijke der Ziel en des Levens, Aktieve Kracht zelve,
onderscheidbaar van de ervarene ziele-toestanden, en ertoe
kan geen verstandsbesluit leiden op grond van het hestaan
dezer. Het Innerlijke Wezen wordt ons ter kennis geboden
door ervaring van levens-diepte.
In de empirische sfeer des menschenlevens geïnkarneerd
en in de wereld gedragen door den individueelen mensch, is
aanvankelijk het Innerlijke Wezen onbewust voor zichzelf
gelijk voor den mensch, die het draagt, gelijk ook dezen
mensch nog nauwlijks de aanvangen der bewustheid geopend
zijn. Deze primordiale toestand eer alle zelfbewustheid begint
heet Staat der Onschuld, de droomstaat, waarvan de menschen, bezwaard door later leed, gezegd hebben : dit was het
paradijs - Hierna ontwaakt de individueele mensch tot bewustheid
van zijn empirische levenstoedracht, maar tot weten van zijn
Innerlijke Wezen heeft hij nog geen aanleiding, want de
centra zijner bewustheid liggen in de empirische sfeer, en zijn
door geen verbindingslijnen op het Innerlijke betrokken. Hij
let op zijn gevoelens en gezegden en daden zonder den ver-
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borgen achtergrond daarin te bespeuren. Hij let ook op
zijne gevoelens en daden, die waarde van goed en schoon
hebben en welke, werkelijk, in zijn empirische levenssfeer
gevolgd zijn uit heimelijke werking zijns Innerlijken Wezens;
maar tot het inwendig beginsel doorgrondt hij ze niet.
Deze staat der toevallige bewustheid van deugd en schoonheid is een Staat van Strijd, want de vrede des Innerlijken
is onbekend ; de elementen des levens branden in onderling
misverdrag ; goedheid en schoonheid ontberen harmonie en
invloedende krachten van duisteren oorsprong, zonde, schuld
en ellende, beroeren het levensvlak der gedachte. En misschien kan het Innerlijke Wezen, de glimmende Vonk, verdoofd worden, maar niet bevlekt. Vergelijkend met den
eersten Staat van rust noemden de menschen dezen staat
den Val. Dit is het onvernieuwde menschelijk leven.
Maar in deze faze wordt de bewustheid van , 't Innerlijke
voorbereid, want de mensch komt de onwaarachtigheid zijner
empirische kennis smartelijk in te zien ; hij smeekt ook dat
zijn nadenken hem de ontbrekende waarheid geve en gaat
zijn onvermogen ondervinden ; vruchtloos, daar 't Innerlijk
beginsel nog niet is geopenbaard, verlangt de zedelijkheid
naar autonomie. In den volgenden levensstaat noemt de
mensch deze vorige faze : vetus homo.
De volgende Staat des Innerlijken is geen evolutieve voortgang maar een in den vorigen voorbereide nieuw-schepping,
door dat de Kracht uit de hoogten Gods het Innerlijke Wezen,
zijnen broeder heeft opgezocht. Nu opeens komt de individueele mensch een Transscendente Wezen te kennen, dat in
zijn empirische goede en schoone gevoelens en daden als
achter een transparant werkt, maar gelijk alle bewustwording
geschiedt als een buiten zich voorstellen, overplaatsende tot
uitwendig beeld, zoo ook deze bewustwording van het Innerlijke. Het naarbuiten voorgestelde Innerlijke heet het Ideaal;
want het Ideaal is het in gedachte-beeld gevatte, met gevoelsbegeleiding vervulde Innerlijke; het is de religieuse synthese
van zedelijkheid en schoonheids-aanschouwing, gelijk deze
synthese in het Innerlijke is gegrond. Naamgevend noemt
de mensch het Ideaal (waarnaar hij voorgevoelend ook in den
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vorigen staat smartelijke handen had geslagen) Regnum Dei,
en zichzelf tot deze aanschouwing vernieuwd den Homo
Novus, den Levendgemaakte.
Nu gaat de aanschouwing van het Ideaal verhelderend
met de lichten van innerlijke ervaringen op, en de mensch ziet
buiten zich de waarachtigheid zijns levens en wordt in het
Ideaal in stijgende mate van zijn Innerlijk bewust. Maar
hierin dat hij zich bewust wordt van zijn Innerlijk, wordt
de Mensch-zelf in den mensch
het Innerlijke Wezen
zich bewust van zichzelf; want het empirische bewustzijn was
de spiegel, aangebracht opdat dit Transcendente zichzelf
kwam te zien ; de inkarnatie in de wereldsfeer was tot geen
ander doel.
Maar het Einde is nog niet bereikt, want de zelfbewust.
wording des Innerlijken Wezens is onvolkomen, zoolang het
Ideaal, al zij 't met weten van zijn innerlijken aard, naar
buiten wordt verbeeld. Immers zoolang het veruitwendigend
empirische bewustzijn nog niet in lichamelijken dood is weggerukt, moet den mensch nog voorgehouden : Neque dicent,
ecce hic aut ecce illic. Ecce enim regnum Dei intra vos est
(Lukas XVII vers 21).
Als het Einde komt heeft het Innerlijke Wezen het volgroeide
Ideaal in zich opgenomen. Dan is de Mensch gestegen op de
hoogte van zijn Hoogste-Zelf; geheel en alleenlijk Zelf-bewust,
want het Innerlijk is Al, en hij weet niet meer dat het Ideaal eens
buiten hem was ; maar in zich ziet hij het alleen-werkelijke;
introspektief, introspektief, blikkend naar binnen-in. Ecce enim
Regnum Dei intra me 1 En hij heeft in zich in de volkomene
bewustheid en kennis der inlijke waarheid, ziende zichzelf als
de IMAGo DEI.
En de reëele gemeenschap van zielen door de Liefde
daar al wat maatschappij heet of zal heeten een stelsel is van
misstanden
zal dan bestaan, als het Ideaal in de Wezens
is opgenomen.
II.
Opdat het Innerlijke Wezen zelf bewustworde, is noodig dat
de individueele mensch, drager des Innerlijken, inwendige
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ervaringen hebben van goed en schoon, waartoe eigen
goede en schoone gevoelens en handelingen de materie zijn.
Deze ervaringen zijn de aanvankelijke leidingen der Ziel.
Nu, afdalend van de transcendentale beschouwing, en ons
stellend te midden van de feitelijkheid des levens, zeggen wij
van de zedelijkheid (men gelieve bij dit woord, welks
klank bedorven is door onkuisch gebruik en utilisme, niet
te denken aan iets inferieurs ; zedelijkheid is de gelijkwaardige van de schoonheid :) zij is opdat de individueele
mensch zich bewust worde van zijn Innerlijk Wezen.
En daar zoodanige moraal ons euvel geduid zal worden
door elken »wetenschappelijken" mensch »staande op den
bodem van" de bekende (Darwinisch—Spencersche) evolutietheorie, hebben wij tegen de evolutionisten eenig bezwaar in
te brengen. Men bedenke daarbij dat het evolutie-denkbeeld
geen monopolie der evolutionisten is ; maar dat deze daarmede
een manier van mechanische interpretatie aanwenden, waarop
zij ten onrechte het wezen der geestelijke dingen verklaard
achten. Overigens zij aan hun Evangelium hulde : Spencers
Data of Ethics.
Op twee punten vestig ik aandacht : i ° 't moment waarin
't zedelijke realiteit heeft en dat dus beslissend is voor onze
kennis van doel en diepsten grond der zedelijkheid en
zonder welk in aanmerking te nemen de moraliteit geen zin
heeft, is het transscendente Innerlijke Wezen : niet de uitwendige gedraging, gelijk de evolutionisten meenen ; 2° Het
»doel der zedelijkheid" ligt in het eigen Innerlijk Zelf:
niet in de empirische gemeenschap, gelijk de evolutionisten
meenen.
Zedelijkheid is de eigenschap van gedragingen, dat ze aan
zekere doeleinden (nl. het drievuldig stoffelijk behoud van
individu zelf, nakroost en medemenschen) aangepast of geschikt zijn (»adjustments of acts to ends",) leert Spencer. Ook
Mill en de utilisten hadden tevoren geleerd, dat de zedelijke
waarde ligt in de gevolgen, dat is in 't geen naar buiten
treedt van het leven, nl. in de handelingen : hun zedelijke
norm is een gedragsregel. Maar deze overschatting van
het uitwendige is bij Mill eene voorliefde, waarover niet
25
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te twisten valt ; eerst Spencer gaf daaraan een redelijk
fundament.
De handelingen werden door hem uit haar bij Mill geïsoleerden staat opgeheven door ze te voegen in het stelsel van
organische lichaams-verrichtingen ; en deze werden in het totale
stelsel der bewegingen des wereld-geheels ingevoegd ; zoodat
wij hier een systeem van werkingen aanschouwen, samenhangend en aaneengesloten, gedreven door krachten, welke
alle aan de ééne mechanische natuurwet der evolutie gehoorzamen. De verrichtingen zijn verschikkingen van inwendige
toestanden van 't organisme, naar toestanden daarbuiten:
het leven is een gekompliceerde bewegingswijze ; in al de
orden der ademende wereld gebeurt niets anders. De handelingen zijn organische verrichtingen ; maar deze niet uit oogpunt van hare fysiologische inrichting, maar uit oogpunt harer
uitwendige manfesteering beschouwd. Die verrichtingen alleen,
welke in aanmerking komen voor zoodanige uitwendige beschouwing, kunnen als handelingen ter sprake komen ; maar
er is niet een onderscheid in 't geen men handeling noemend,
beschrijft als : armbewegen dolkgrijpen, toesteken, moord,
en de kombinatie der daartoe noodige fysiologische processen.
Er is niet iets van elders, iets geheel anders tusschen het
een en het andere.
Deze vanzelfsche overgang van organische verrichtingen op
handelingen, zonder bijkomst van een ander feit ; deze beschouwing van de handelingen onder het aspekt van organische funkties, is het steun-denkbeeld van het evolutionisme ;
het bazement waarop deze heele leer als op een zuil staat. Zoo
de handelingen door iets anders onderscheiden zijn van de
funkties is er geen reden meer om de handelingen en de
funkties onder één wet te betrekken ; de mechanische natuurwet der evolutie kan alleenlijk als zedewet gelden op deze
voorwaarde.
Wie in de handelingen der menschen nog iets anders ondervindt dan ingewikkelde organische funkties is geen evolutionist. Maar zonder vaardigheid zal het wel niemand gelukken
dit andere weg te rekenen, zelfs den prins der evolutionisten
niet, en vaardigheid gaat een spreker beter af dan een
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schrijver. Wij vinden dan ook in de Data of Ethics den overgang om van funkties tot »zedelijke" handelingen te komen
beschreven, niet gelijk 't behoorde als een geleidelijk gebogen
maar als een gebroken loot en uit welker open plek het gemis aan innerlijk bestand zichtbaar wordt. Zoo, waar ons zal
worden gedemonstreerd dat de »zedelijke" handelingen uit de
algemeene gedragingen van lieverlede voortkwamen. Indien
ik besluit, zegt Spencer, heden naar het zeestrand te wandelen
en niet naar den dichterbij zijnden waterval, en deze wandeling onderneem, is dit een zedelijk indifferente gedraging;
maar indien ik b.v. weet door de lange wandeling een gedane
afspraak niet te kunnen houden, is de handeling niet meer
zedelijk onverschillig. Dit voorbeeld wordt met andere vermeerderd en zonder een verder argument laat Spencer volgen
» deze voorbeelden zullen voldoende de waarheid doen blijken
dat gedrag, waarbij van moraliteit geen sprake is, op gradueele
wijze (by small degrees) overgaat in zedelijk of onzedelijk
gedrag." i )
Neen dit zullen deze voorbeelden zeker niet doen blijken.
Hier is niet eenige » overgang" ; de fysiologische processen
zijn in 't indifferente en in 't moreele geval precies dezelfde;
en het voegt Spencer niet hier van overgang te spreken, daar
de evolutie van het gedrag volgens hem een evolutie der
organische funkties is, en waar de laatste ontbreekt ook ' van
de eerste geen sprake kan zijn.
Maar het is al te doorzichtig dat het onderscheid tusschen
't laatste en 't eerste geval, en de eenige grond om in 't
laatste wèl en in 't eerste niet een zedelijke waardeering toe
te passen, gegrond is op een innerlijke beweegreden, een zielefeit, dat bij de indifferente handeling niet, bij de zedelijk
waardige wel heeft plaats gehad.
Het kleine verzuim van Spencer's kant om dit innerlijke
motief niet in aanmerking te nemen, is een groot verzuim;
maar het moet om het stelsel ; want hebben de handelingen
een innerlijk motief en is dit hun onderscheidend kenmerk,
dan passen ze niet meer in het geheel der organische verI)
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richtingen en dan is de mechanisch-biologische evolutie-wet
niet meer op ze toepasselijk.
III
Maar de handelingen zijn symbolen van innerlijk leven en
om onderschikbaar te zijn aan den norm van het ideaal,
komen ze althans alleenlijk in hun symbolisch karakter in
aanmerking.
En nu bedoelen wij met innerlijk leven niet de psychische
verrichtingen, gelijk in de psychologische wetenschap ; zoodat
wij tegenover Spencer slechts breeder invloed zouden toekennen aan de psychische feiten, door hèm hoogstens als moment
der aaneenschakeling van bewegingen erkend. Maar wij
meenen het innerlijke als de niet te objektiveerene, in wetenschappelijk onderzoek niet te ontdekken, slechts onmiddellijk,
introspektief te ziene en in de eigene bewustheid, namelijk
in de kwaliteiten des gevoels te ondervinden geestelijke werkelijkheid. Tegenover dit innerlijke zijn de psychische verrichtingen evenzeer uitwendigheid, als de fysiologische processen
ten opzichte der psychische verrichtingen de uitwendigheid
genoemd worden.
Dit Innerlijke Wezen kan behalve in de door gevoelsmotieven geleide handelingen ook door middel van redebegrippen en verbeeldings-voorstellingen symbolisch worden
gerepresenteerd. Er is tweëerlei taal: een intellektueele taal
en een daden- of gebaren-taal ; maar de gebarentaal is direkter
uitingswijze en de »zedelijke" handelingen zijn de onmiddelijkste
symbolizatie van het Innerlijke, de verzichtbaring van het
Ideaal. (Wij laten hier na over andere dan de zedelijkwaardige handelingen te overwegen, 't geen op andere banen
voeren zou.)
Evenals nu de begrips- en verbeeldings-symbolen (gelijk
bijv. de religieuze dogma's zijn) moeten verstaan worden
doordat de mensch op intuïtieve wijze het Innerlijke daarin
komt te ondervinden, het naar buiten voorgestelde Ideaal op
zijn Zelf betrekkend, moet ook het inzicht in den aard der
zedelijk-waardige handelingen verkregen doordat van deze
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uit, door de gevoelsmotieven heen naar het Innerlijke Wezen
wordt gepeild ; deze gebaren-symbolen zijn voor wie ze verstaat de eenvoudigste taal ; en bevatten geen dubbelzinnigheid
of onverstaanbaarheid gelijk de begrips- en verbeeldingssymbolen al te vaak.
Het Innerlijke gaat aan het uitwendige vooraf; naar tijd
en waarde heeft dit Wezenlijke des Geestes den voorrang
boven het uitwendige waarin het zich tot beeld maakt. Ja
het uitwendige is geen realiteit in zichzelf. Het uitwendige
(de psychische en fyziologische verrichtings-sfeer) heeft geen
eigen bestand. Maar het is zinnelijk-redelijk milieu, door
verstands-objektivatie geschapen, dat vergaan zal, niet door
eigen Katastrofe, maar door de breuk der menschelijke
zinnelijk-redelijke natuur zelve ; zoodat door de breuk van dit
lager geestelijke de materieele wereld in het niet verviel.
(I Korinthe XIII vers io.)
Doch welk onderscheid tusschen déze beschouwing en de
uit het verband des inwendigen levens gerukte overschatting
van de gedraging bij de evolutionisten. Is het ook niet te zonderling om bijv. het medelijden te prijzen, daar dit gevoelen hoewel in zichzelf waardeloos, dan toch aanleiding geeft, niet waar,
tot handelingen, waardoor het stoffelijk levens-behoud wordt bevorderd in plaats van de handelingen te prijzen om het
ziele-wezenlijke van het medelijden, waarvan ze de symbolen
zijn. Ja de tegenstelling tusschen deze twee beschouwingen : de
eene, het medelijden is goed óm de handelingen, en de andere:
de handelingen zijn goed om het medelijden deze tegenstelling beteekent zoon grooten afstand van wereldbeschouwing
en levens-wijsheid, dat twee godsdiensten zich met deze leuzen
tegen elkander kunnen plaatsen in wereldstrijd ; z66 groot dat,
zoo men plotseling komt in te zien welke oneindige strijd
daarmeê beduid is in de boven-zinnelijke wereld uit dit
inzicht de tragedie van een onafwendbaar geschil tusschen
broeders kan voortgedijen. En werkelijk is er tusschen menschen
van de ééne en menschen van de andere meening geen ander
vergelijk dan misverstand mogelijk. Al de woorden hebben
anderen zin naarmate de een, of de ander ze zegt. Wie medelijden zegt en bedoelt de handelingen is oneindig verwijderd
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van wie medelijden zegt en bedoelt de ziel. En wie van de
eene meening tot de andere overging, is niet gewonnen door
redelijk inzicht, niet door konkluzie, maar door bekeering. i)
Met treffender blik dan Spencer doorzag prof. Teufelsdrökh
uit zijn hoogen uitzichtstoren in Weissnichtwo de levenscirkulatie : »deze levende stroom wellend door de straten, weet gij
vanwaar hij komt, werwaarts hij gaat ? Van Eeuwigheid gaat
hij ter Eeuwigheid op 1 Dit zijn verschijningen : wat anders?
Zijn ze niet zielen verzichtbaard in lichamen wier gedaante
kwam en zal in damp versmelten ? Haar vast bouwsel is
een schilderij der zinnen ; zij wandelen op den boezem van
Niets, ledige Tijd is achter en voor ze." En de oude indische
wijsheid der Upanishads in het innerlijk verzonken in de eenzame diepten der wouden, daar waar de stilte de bewegingsgestalten doorgronden leert, ziende ze als symbolen van het
inwendige de zoo uit de ziel ontsproten en tot de ziel
gekeerde filosofie leert : Ce n'est pas, en vérité, oui, pour
l'amour des mondes que les mondes sont chers : c'est pour
l'amour de l'Atman que les mondes sont chers. Ce n'est pas,
en vérité, oui, pour l'amour des êtres que les êtres sont chers:
c'est pour l'amour de l'Atman que les êtres sont chers. Ce
n'est pas, en vérité, oui, pour l'amour du Tout que le Tout
est cher : c'est pour l'amour de l'Atman que le Tout est cher.
L'Atman, en vérité, oui, eest lui qu'il faut voir, lui qu'il
faut entendre, lui qu'il faut penser, lui qu'il faut méditer. C'est
par la vue de l'Atman, en vérité, par son audition, par sa
pensée, par sa notion distincte, que tout ceci est connu." 2)
En met deze langzaam voortschrijdende overredingswijze zegt

i) De verwijdering der geesten om den anderen blik op het Leven -- dit tragisch geschil — berust niet op onderscheid van verstands-meening, maar op verschil van zedelijke levens -diepte, verstandelijk kan dus der tegenpartij haar onrecht
niet worden aangedemonstreerd. Dit bleek bijv. uit Berthelot's oppositie in zake
het asbankroet der wetenschap." Als Berthelot beweert dat er maar één middel
is om de waarheid te weten : de wetenschappelijke methode, en dat er niet
is een andere bron voor waarheid-kennis »uit de diepte van het onkenbare
opgekomen" -- dan hebben wij daartegen niets te zeggen dan : zoo ? 1 en

achten volkomen juist dat de zegsman niet bewijst, maar beweert, want het is
een kwestie van zedelijke diepte (of ondiepte). Het is zedelijke intuïtivíteit.
2) L'Upanishad du grand Aranyaka, trad. par A Ferd. Herold. Paris '94, P- 48.
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ze : de uitwendige verschijning, de handelingen, de zichtbaarheid der gedragingen, ze zijn om het inwendige, het Atman,
dat is het mystieke eigen zelf, 'twelk in éénheid te verbinden
is met het zelf der werelden.

IV.
Nu is de veruitwendiging van het leven door de losmaking der handelingen uit hun inwendig verband, gelijk in
Spencer's moraal, de konsekwentie van het algemeen positivistisch wetenschappelijk streven dezer eeuw ; om het euvel
ten bodem te doorzien is een omvangrijker betoog van noode.
De natuur-wetenschap heeft uitsluitend recht geeischt voor het
objektiveerend gezichtspunt van de materieele en psychische
natuur te beschouwen als systeem van oorzakelijk aaneengeschakelde verschijnselen. De mystieke krachten en geesten
der oudere natuurstudie zijn uitgebannen met elk verklaringsbegrip ontleend aan de menschelijke bewustheid. Het wereldgeheel wordt zoodoende opgevat als een onderling samenhangend en wisselwerkend geheel van aaneengeschakelde
verschijnselen, zonder innerlijke kwaliteit.
Dat geen andere weg voor de wetenschap openstond is
elkeen duidelijk ; de konsekwentie van het objektiveerend gezichts-punt ten einde toe, ziedaar wat wij de roeping van het
wetenschappelijk streven kunnen noemen en daarin is hare
beteekenis voor het geestelijk leven.
Maar nu moet dit streven (behalve zijn praktische waarde,
welke erkend en geloofd zij zoolang de wereld is) uitlóopen
op niets, omdat het berust op een onwaarheid ; de objektiveerende zienswijze is niet de waarachtige. Alleenlijk door wijsgeerige zelfbezinning kan dit einde van het pozitivistisch wetenschappelijk streven blijken, en zoolang men zich nog niet wijsgeerig boven de wetenschap kan zetten, is 't onmogelijk het
einde, het geestelijk nihil waarop dit uitloopt in te zien. Wie
nog in „de wetenschap" gelooft moet haar eindelijk onvermogen
als aanmatigend obskurantisme van wijsgeerige dwazen misgelooven. Het naturalisme begeert ook liever zich te voeden
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van een met huid en haar ingeslokt misverstand dan zich
bloot te geven voor.... misschien wel de mystiek.
De wetenschap niet is bedoeld het loffelijk onderzoek
dergenen die feiten van natuur en historie opdelvend ordenend
en verbindend hunne resultaten stellen ten dienste van hun
metafysisch inzicht of hunner intuïtieve geestelijke (moreele,
aesthetische, religieuse) bewustheid : niet het werk dergenen
voor wie de wetenschap dienstbaar en ondergeschikt is aan
de kennis. Maar bedoeld is de wetenschap als methode der
waarheid : de wetenschap dergenen, die van zich, zonder te
veel psychologie, beweren : »amis de la science et de la
pensée libre, décidés à n'accepter pour guide dans l'action
que les principes rationnels ;" i) de positivistische wetenschap,
want er is voor nu geen andere en zij is de alleen zuivere
omdat zij de volle konsekwentie der methode aanvaardt zonder
wijsgeerige kritiek : de wetenschap die van nature aan de
zelfkritiek der logische rede vijandig, derhalve voortschrijdt in
de richting van haar geestelijk ledig. 2)
„De wetenschap" erkent de realiteit der dingen gelegen te
zijn in het oorzakelijk verband der verschijnselen. Met dit
voor haar geldend gronddenkbeeld richt zij haar beheerschend
streven op het ontdekken van oorzakelijke betrekkingen; van
elk verschijnsel vraagt ze met welke andere het samenhangt,
neemt het in oorzakelijke reeksen van verschijnselen op en
herleidt deze tot een algemeenere oorzakelijke opvolging,
natuurwet genaamd. Met deze herleiding acht zij het verschijnsel verklaard en wat er realiteit aan is begrepen als
moment van de kauzaalketen des geschiedens.
De onwaarheid van dit streven is, dat zoodoende de realiteil van (in of achter) het verschijnsel niet is begrepen maar
voorbijgegaan. De algemeene oorzakelijke opvolgings-wijzen
of natuurwetten zijn voor ons aannemelijk omdat wij er aan
gewend zijn. Uit gewoonte vinden wij niets vreemds in den
val van voorwerpen op den grond indien ze niet ondersteund
i) »Les étudiants" in een adres van adhaesie aan Berthelot anti-Brunetière.
Voorbeeld : de filologie die, uit konsekwentie van haar wetenschappelijke
methode, vergetend het dienstbaar doel aan de aesthetiek, geworden is filologie
om de filologie.
2)
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worden ; wij herinneren ons daarbij de natuurwet der aantrekking en vergeten dat niet de door ons waargenomen
val uit de wet der aantrekking verklaard wordt ; maar dat
deze wet niet anders dan de algemeene uitdrukking is voor
den duizendmalen waargenomen val. Het is een zaak van
gewoonte, niet van waarheid ; alle natuurwetten samen en de
natuurwetten van het geestelijk leven bevatten in hare formules
niets van de realiteit der verschijnselen ; Wat is het als een
boom valt ? Het mystieke begrip »kracht" is van wetenschappelijke onwaarde ; maar dat men van aantrekkings-kracht
spreekt (den term uit vroegere periode der natuurwetenschap
bewarend) en minder van aantrekkings -wet is, hoewel inkonsekwent, toch een teeken dat men wel beseft de realiteit elders
te moeten zoeken dan in de oorzakelijke opvolging der verschijnselen, dat is elders dan in de natuurwet. Maar de
positivistische wetenschap heeft het woord kracht wel te vermijden zoo ze zichzelf getrouw blijft.
Nu zeggen wij : de realiteit ligt niet in de onderlinge
kauzale konkatenatie der verschijnselen, maar in de direkte
waarde der verschijnselen als zinneljk-rede4fke representatie
van transscendente werkelijkheid.
Ten onrechte zei Goethe: wer ins Unendliche will schreiten
der geh' ins Endliche nach allen Seiten. Het eindige naar
alle kanten heen geeft niet meer te zien dan een allergekompliceerdst systeem van oorzakelijken samenhang. Het Oneindige
is een blik daarboven uit ; een blik op het Andere, zonder
welk dat heele systeem van oorzakelijke verbindingen, de
totaliteit der natuurwetten van materieel en geestelijk leven,
eene zinledige vertooning is : het geheel der gebeurtenissen
naar alle zijden berekend is in zichzelf Niets, niet-iets ; het
zou vallen in 't ledig en niet gezien worden. De positivistische
wetenschap spreekt het woord zonder zin : de waarde daarvan
is niet voor haarzelf, maar voor den wijsgeer, dichter en
kunstenaar, die eraan den zin verleenen.
Tot dit oordeel over de positivistische wetenschap zijn wij
gekomen door wijsgeerige zelfkritiek, dat is door de zelf bezinning der logische rede. Ik heb elders trachten aan te
toonen dat het oorzaak-begrip redelijk veronderstelt eene
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Transscendente werkelijkheid, waarop de kauzaliteit geen betrekking heeft, maar waarvan voor het verstandelijk . denken
blijkt dat zij is 1). Uit het grondbegrip waarmede de wetenschappelijken opereeren, het eenig en aldoende verklaringsmiddel dat zij voor alle verschijnselen aanwenden -- uit dat
begrip zelf blijkt de werkelijkheid van een boven-zinnelijk
en boven-redelijk feit, waarvan het oorzaakbegrip geen afbeelding geeft, waarvan het verstandsdenken slechts de feitelijkheid
maar niets meer dan het feitelijk bestaan kan konstateeren.
Nu overal waar de wetenschappelijken het oorzaak-begrip
toepassen, roepen ze, zonder het te weten, dit verstandelijk
Onkenbare aan, als wekten zij bij ongeluk een grooten
geest op met een onverstane tooverspreuk. Maar om dit
verstandelijk onkenbare, om dit transscendente, heeft de verschijnselen-wereld alleen zin. En de realiteit is niet in het
onderling kauzale verband, maar hierin dat ze zinnelijk-redelijke symbolisatie is van dat Andere. Het Transscendente is het
innerlijk bestand en het innerlijk-wezenlijke der verschijningswereld. Zinledigst wordt de positivistische methode bij de
behandeling van geestelijke verschijnselen, omdat hier de
inwendige realiteit of zin onmiddellijk, intuïtief in de eigen
bewustheid kan ervaren worden, en de konkatenaties der
geestelijke verschijnselen zonder deze innerlijk gevoelde waarde
absoluut zinloos zijn. Hoopen van aller nuttigst werk zijn hier
gedaan zonder dat men één hand uitgeslagen heeft naar de
transcendentale waarheid, of daardoor iets van den zin des
geestes gevat heeft. Merkwaardigst in dezen zijn behalve
de filologie om de filologie de theoriën ter verklaring van
het verschijnsel der religie, want hier bevond men zich op
vijandig terrein. Al wist iemand alle religieuse verschijnselen
tot sluitende oorzakelijke reeksen aaneen te ketenen, maar hij
wist niet den zin dezer redelijke machinatiën van elders te
ontleenen, de religie zelve niet kennende, hij was immers »a
pair of spectacles behind which there is no eye."
Wat wij zeiden geldt bizonderlijk tegen de Spencersche
i) Zie mijn ede psychische af komst van het oorzaak-begrip, een studie tot kennis van het menschelijk denken'', uitgegeven door Scheltema en Holkeina's Boekhandel. blz. 49-58.
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moraal. De veruitwendiging van het leven is hier verdubbeld;
de moreele waarde der handelingen wordt niet gevonden in
het innerlijke, waarvan de handelingen symbolen zijn, maar
bovendien worden de handelingen mèt de moraliteit erbij,
ingevoegd in de konkatenatie der fyziologische en sociologische natuur-gebeurtenissen, als ter aanvulling van een in de
ruimte daarvan ontstaan ledig. De uitwendigste sfeer des
zijns wordt voor de reëelste genomen. Men meent de regelmatige buiging van den cirkelomtrek des bestaans te verklaren uit een onderlinge betrekking der omtrekpunten
inplaats van uit een betrekking met het middelpunt!
De zedeljke ongeoorloofdheid daarvan is, dat hetgeen in
de zedelijke bewustheid als iets reëels wordt ondervonden,
door Spencer ter bepaling wordt opgevat van eene irrealiteit:
de uitwendige sfeer is inzichzelf irreëel in zichzelf niet-iets,
en al dat zedelijk-reëele, dat de mensch voelt in zijn binnenst
bij eerbied, toewijding, zedelijke verbondenheid en gebondenheid, kan niet zijn ten bestuur, zelfs niet ter opluistering van
het niet-iets. Er is hier eene on-evenwichtigheid, die zal
overslaan in nihilisme, of in zinledige plichtsbetrachting.
En zoo wij verder aan Spencer vragen, wat denkt ge dan
wel van uw levenstoedracht, tot welken staat der vervolkoomning deze zal gedijen ? dan antwoordt de evolutionist : tot
vermeerderden levensduur bij vermeerderd levensbedrag (in-

creased duration of life; increased amount of life.) Lengte
alleen beteekent het ideale leven niet, want immers verschilt
ook de middelmaat van den levensduur bij onbeschaafden en
ontwikkelden niet genoeg , om deze te doen gelden als maatstaf der onderscheiden levens-waarde. Maar daarbij moet
berekend het bedrag, dat is de veelheid der doelmatige
schikkingen. Zeer oprecht karakterizeert Spencer dit levensbegrip met een bijna dichterlijke beeldspraak : de waarde des
levens moet gemeten door zijne lengte te vermenigvuldigen
met zijne breedte i).
Niet met die geestelijke afmeting welke men diepte noemt!
Want ook terwijl Spencer in 't algemeen het bestaan van
i) Data of Ethics Ch. II § 4.
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een Absolute erkent, is er in de Data of Ethics geen sprake
van uit deze erkenning eenig levensmotief en eenige levensdiepte te winnen. Het is een evangelie voor de industrie.
Maar wij, anti-evolutionistisch het oppervlak der fyzischsociale uitwendige verschijning transparant ziende, erkennen
de op dit oppervlak ontstane bewegingswijzen, welke men
zedelijke handelingen of gedragingen noemt, als voortgebracht door opstuwing van Ziele-kracht uit het Innerlijke.
Zedelijke handelingen en gevoelens symboliseeren het Innerlijke Wezen in de empirische sfeer. Daardoor is de zedelijkheid een propaedeuse tot het Ideaal. Want dit is in religieuse synthese van goedheid en schoonheid de volkomene
symboliseering van het Innerlijke ; symboliseering door voorstellingsbeeld (met behulp van begripsvormen) en begeleidende emotie.
By den beweeglijken staat van 't empirische leven door
tijd en ruimte, zijn de moraal-codices met hunne voorschriften mede in de beweging begrepen ; maar deze aanpassing
der zedelijke normen aan de empirische verhoudingen, maakt
de meêgaande zedelijke symboliseering te gewenschter als

propaedeuse om tot het Ideaal op te leiden ; het Ideaal is
de hoogst-symbolische bewustheid van het Innerlijke, voordat
het zichzelf onmiddellijk, zonder symbool, in onomwonden
klaarheid aanschouwe.
Wanneer dus zoo en zoodanige gevoelens, ziele-toestanden,
handelingen door eenige zedewetgeving geboden zijn, is het
niet : medelijden om het medelijden, noch recht om het recht,
niet de zielefeiten om deze zelve en nog veel minder de
handelingen om de handelingen en allerminst de gevoelingen
om de handelingen : maar de gevoelingen en handelingen
om den zin daarvan, dat is om hare eigen Innerlijkheid, om
den wille van die ze gevoelt en doet, niet om den wille van
tot wien ze gevoeld en gedaan worden.
De Schoonheid en de Deugd zijn opdat de Transscedente
werkelijkheid te midden van de verwarring onzes empirischen
levens mocht worden opgebouwd : opdat in het uitwendige
het Innerlijk-waarachtige van den mensch bewust moge staan
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in heerlijkheid. Maar hiertoe moeten de zedelijkheid en de
schoonheid verdiept langs konvergente lijnen in het één+e punt
des Ideaals worden saamgedreven.
V.
Het »doel der zedelijkheid" ligt in het Innerlijke eigen
Zelf; ten onrechte meenen de evolutionisten : in de empirische gemeenschap.
Bij de overweging van dit punt is eenige omhaal van
psychologische ontleding gewenscht. Van » doel der zedelijkheid" spreekt men naar analogie van het bewuste streven;
immers onder doel verstaat men eene verhouding der werkelijkheid waarop het streven gericht is ; welke verhouding
voorgesteld wordt in twee momenten, nl. als een voorwerp
en een toestand daarvan. Is bijv. iemands streven gericht
op het geluk der menschheid, dan is de menschheid het
voorwerps-moment en het geluk het toestands-moment der
bij dit streven betrokken doel-voorstellinng : (de menschheid
gelukkig.)
Het doel kenmerkt als een etiket het streven ; de doelvoorstelling en de strevensbewustheid vervullen elkander en
verdwijnen te zamen ; het streven wordt in de doelvoorstelling naar zijn diepte en breedte uitgedrukt.
Zoo beschrijft men ook den zedelijken natuur-aanleg des
menschen als een op doel gericht streven, om onder aspekt
van 't doelbegrip de zedelijke natuur met rede-denkbeeld te
meten ; en wij veronderstellen alzoo dat met den zedelijken
aanleg des menschen eene werkelijkheidsverhouding wordt
bestreefd in voorstelling waarvan tevens de volle inhoud van
het zedelijke begrepen wordt.
Dit »doel der zedelijkheid" is dus niet te verwarren met
de konkrete bepaalde doeleinden van het empirische bewustzijn, waarop zich 't zedelijk leven al richten kan, maar ligt
in den zedelijken aanleg als onbewust voorstellingsbeeld,
immanent sluimerend. Niet door eenigen individueelen mensch,
noch menschelijken willekeur is deze doelvoorstelling ge-
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schapen, maar is van gelijke herkomst als de zedelijkheid
zelve, hare in voorstellingsbeeld uitgedrukte natuur. Zullen
wij het »doel der zedelijkheid" leeren kennen, het onbewuste
bewust makend, dan is noodig eene ontleding van de zedelijke gevoels-bewustheid waaruit het zedelijk streven aangesticht wordt, want daarin is 't dat de doelvoorstelling sluimert.
Het doel der zedelijkheid beteekent dus den aard der
zedelijkheid ; het is in laatste instantie geen zaak van
wetenschappelijke psychologie om dit doel te kennen, daar
grondzakelijk het zedelijke zelf in onzen gevoels-aanleg is
gelegen ; en derhalve slechts door reageering van zedelijken
gevoels-impuls bevestigd kan worden of een voorstellingsbeeld werkelijk de diepte der zedelijke gevoelsnatuur vervult.
Men zou ook afwijkend van de psychologische methode, de
historische ' kunnen aanwenden en te rade gaan met de gekonstateerde zedelijke bewustheid der erkend meerderen in de
menschheid ; maar ook daarbij ware een zedelijke voorkeur
niet te ontberen ter bevestiging van de zedelijk-meerderheid
der heroën.
De intuïtieve onafleidbaarheid van het zedelijk karakter
wordt te vergeefs door de evolutionisten geloochend, die de
zedelijke imperativiteit, een wonder der menschelijke natuur,
simpel achten voortgekomen uit begunstiging der altruistische
neiging met lustgevoel ; maar voor minder enkelvoudige psychologie bezit evenzoo de zedelijkheid zedelijken aard als de
schoonheid schoon is.
Komt het dus op zedeljke gevoelspeiling aan, dan zijn de
»robuste gewetens" der Spencers (overigens in de maatschappelijke sfeer gebruikbaar als grootkapitaal!) niet de meestwaardige tot kennis der levensrealiteit. 0 wij willen niets
van skrupulozigheid noch zedelijkheidsvooroordeelen, en niet
de gewetensnauwe opvolging van bestaande zedelijke voorschriften (door de evolutionisten aangeprezen.) Maar 't is
de vraag of in 't geen men als zedelijk goed heeft ondervonden, dat is : of in de zedelijke gevoelsbewustheid van het
goede niet een inzicht voor den zienden en onderzoekenden

menschengeest geopend is in de waarlijke aanlagen onzer
wondere menschnatuur. En wij zijn verzekerd dat de veron-
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achtzaming van dit hoog-merkwaardige onzes gevoelslevens de
mogelijkheid verstoort van een dieper levenskennis, dan uit
empirische overweging ooit wordt aangeboden.
Maar heeft zedelijke intuitiviteit ten laaste te beslissen,
toch moet de psychologische ontleding de overweging over
het doelbegrip des zedelijken strevens inleiden. Het geding
tusschen ons en de evolutionisten in dit opzicht luidt : of
het voorwerpsmoment in dit doelbegrip als Innerlijk zelf dan
als empirische gemeenschap te beschrijven zij.
Alle zedelijke gevoelsbewustheid blijkt gekenmerkt door
een besef van imperativiteit (meestal door de moralisten
plichtbesef genaamd) dat te beschrijven is als besef van gebondenheid aan een wilsmacht. Moet deze wilsmacht aangeduid worden als een empirische wilsmacht ? In dit geval bepaalt men haar als individueel (moraal van het egoisme) of
als sociaal. Van een »Gesammtwillen" als bindende macht
spreekt Wundt, maar de evolutionisten, huiverend van zoodanige metafysiek, vatten de socieele wilsmacht sociologisch
op als een aggregaat van individueele wilsneigingen.
Aan de empirische gemeenschap (dit aggregaat van individueele wilsneigingen) gebonden (verplicht) strekt dan het
zedelijk streven zich tot de gemeenschap als waarin het doel
der zedelijkheid is bevat. Het voorwerps-moment der zedelijke doelsvoorstelling is de empirische gemeenschap. Het
toestands-moment, dat het doel nader bepaalt en waarin het
geheim des eigenlijken onthuld is, hoe beschrijven zij dit?
Want daarop zal de zedelijke kritiek letten ; daarin zal blijken
of hunne doelvoorstelling in waarheid de zedelijke natuur
vervult, zooals de Toekomst eene profetie, en bevredigt door
voorstellingsverbeelding van der zedelijkheid wezen. Zoo
de evolutionisten niet zedelijk waardig bepalen welken toestand zij zich in de gemeenschap als doel van het zedelijk
streven voorstellen, dan is, welke overigens hunne verdienste
zij, hun moraal eene mislukking.
De evolutionisten leeren te dezer zake : het doel der zedelijkheid is : het (stoffelijk) behoud der gemeenschap, welk behoud door Spencer nader aangeduid wordt als behoud van
't individu, zijn nakroost en zijne mede-individuen ; en behoud
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vatten zij op als voortbestaan in de voortgaande lijn der evolutie. Waarop de zedelijke kritiek antwoordt, dat voortbestaan
niet meer is dan levensvoorwaarde, geen levens-waarde, en
dat de realiteit van de zedelijke waarde niet strekken kan
tot opbouwing van iets dat in zich waardeloos is.
Temeer valt dit te verwijten daar Spencer zelf, het verwijt voorvoelende het heeft trachten te voorkomen met een
biologische stelling die allerminst juist is, nl. dat de normale
verrichting lust-wekkend is, zoodat het voortbestaan zelf lust
geeft en dus ook eene waarde heeft. i) Waarop weer valt te
antwoorden dat in 't algemeen de normale funktie beneden
het nulpunt der bewustheid blijft, ja dat bij herhaalde werkzaamheid dier bepaalde organische verrichtingen, waaraan
lust-gevoel is verbonden, de lust-bewustheid al daalt in de
richting van het nulpunt. Vervolgens dat in 't empirische
leven de gestoorde funktie even veelvuldig is als de normale
en 't verwekte gevoel van zinnelijke smart in duur en intensiteit verre de lustbewustheid overstemt. Ja zoozeer is het
voortbestaan der gemeenschap en der individuën op zichzelve
niet lust-gevend, dat zelfs dit in zich waardelooze, zoo 't niet
wierd opgedreven tot een transscendent doel, om zijn jammerlijke doelloosheid, het zedelijk smartvolste zijn zou wat ons
in 't leven ontmoette.
Het voortbestaan is alleen de voorwaarde om waarden te
verzamelen ; en daartoe is noch zintuiglijke lust noch smart
maar anaesthesie de gewenschte staat. Bij de voortbrengst
van het Ideaal wordt de empirische levens-bazis niet opgemerkt, zij wordt vergeten, omdat zij ook is hetgeen verbroken
zal worden, als de realiteit blijft.
En ook Wundt, ernstiger denker dan Spencer, dieper psycholoog, vermocht niet een zedelijk waardig doel in de empirische gemeenschap aan te wijzen. Hij zegt dat het zedelijk
streven wijst op „humane doeleinden", geestelijke goederen
i) Data of Ethics Ch. VI § 33-35. Spencer beschrijft in Ch. XI § 70 zijnen
lust-jonker aldus : Na een ongebroken slaap springt hij uit zijn bed, zingend of
fluitend als hij zijn toilet maakt ; met een stralend gezicht komt hij beneden gereed om bij de geringste aanleiding (on the smallest provocation) te lachen, enz.
('t Staat er !)
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voor de menschheid, schatten van kunst, wetenschap, en
algemeene kultuur ; het zedelijk streven werkt aan de vermeerdering dezer. Het zedelijk Ideaal is niet een bepaalde
dezer geestelijke goederen, noch eene eens te bereiken waarde
daarvan, daar het streven van nature onvoltooid, geen eindwaarde kent ; toch is evenmin de progressieve winst aan
waarde der zedelijke goederen het doel der zedelijkheid, want
dan zou het zedelijk streven zichzelf ten doel hebben en het
doel van den aanvang af bereikt zijn. Er blijft niet anders
over dan een onbereikbaar Ideaal, waartoe het zedelijk streven
nabijkomt als een asymptotische lijn. Er is geen einde aan
de evolutie der menschheid en zoolang de evolutie duurt is
datgene wat alleenlijk uit de voltooide evolutie resulteeren
kan wel onverkregen.
Maar nu, dit onbereikbaar Ideaal waarvan Wundt spreekt,
beduidt wel iets anders dan de verzuchting van romantiekerige
idealisten, die zeggen het Ideaal » bestaat" wel, maar wij kunnen er niet toe komen ; als een te hooge maan, waarheen
minnedichters zien. Maar Wundt, niet reëel achtend wat niet
door zedelijke krachtwerking is bereikt, erkent daarmede : het
Ideaal is geen realiteit. De empirische sfeer der menschheid
overziende tot in zeer verre verschieten (eene menschheid die
opgaat maar niet tot een Einde, wier opgang dus niet anders is
dan gaan, want vanwaar zal men de richting beoordeelen
dan van uit dat Einde? de vaste plaats der Woning!), overziende, ziet hij niet de realiteit van het Ideaal ; en zijn nietzien is terecht. i )
Het zedelijk streven gaat dan uit naar Iets, dat niet is, bestrevend
het 0. Wat in ons als realiteit gevoeld wordt, ware te beschrijven
als gericht op hetgeen geen realiteit heeft deze uitspraak
van den zedelijk en wijsgeerig dieperen evolutionist dan de
evolutionisten is tegen de zedelijke kritiek niet bestand ; en
hiermede is deze moraal verworpen.
VI.
De Wilsmacht waaraan onze zedelijke gevoelsbewustheid
i) Wundt. Ethik, Stuttgart '86, s. 432—'5.
26
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zich gebonden weet is niet een empirische macht, maar het
transscendent Innerlijke Wezen. Nadat de Mystiek op algemeen wijsgeerigen grond de logische ontoereikendheid van
het empirisme heeft in 't licht gesteld (de transscendentale
achtergrond van 't kauzaliteits-begrip !) is zij gerechtigd
de zedelijk bindende macht als eene transscendente op te
vatten. Nadat de zedelijke ontoereikendheid der andere
moraal is gebleken, is haar recht te meer verzekerd. Nog
heeft zij 't verzet te duchten van theologische moralisten, die
zedelijke voorschriften als goddelijke ordonnantiën prijzend,
den wil Gods als bindende wilsmacht noemen. Maar tegen
deze geldt de autonomie der zedelijke natuur en vooral het
andere inzicht van de betrekking tusschen de ziel en God,
welke de mystiek als innerlijke ;vereeniging kent, en slechts
door de bemiddeling van het Innerlijke met het empirische
leven. De zedelijke mensch is gebonden aan zijn Innerlijk Zelf.
Nu ook tot het Innerlijke eigen Zelf strekt zich het zedelijk
streven als waarin zijn strevensdoel is bevat. Deze leer is
met individualisme of atomisme niet vermaagschapt. De individualistische theorie i) stelt het uitgangspunt van het e%
rische individueele . en sociale leven in de individuën ; de
maatschappij, dat is de empirisch waarneembare gemeenschap,
is volgans haar ontstaan door een wilsbesluit der individueele
menschen ; het is de contrat social-leer van Rousseau, gesteund
op Hobbes' psychologie (Bellum omnium contra omnes,)
liberalisme.
Daarentegen beschrijven wij het empirisch psychische leven,
met zijn verschijnselen van religieuzen, moreelen, artistieken,
kultuur-historischen aard als gegroeid op den ondergrond van
een sociaal aggregaat, en waarin dus de societas een beheerschende macht blijft voor de individuën; de individueel menschelijke eigenschappen, deze empirische toedracht, waarin
het Innerlijke Wezen zich bewust wordt, zijn uit de gemeenschap verkregen. Een veelheid van individuën met onderlinge toeneiging ware zonder de psychisch-fysische gemeeni) Zie over deze mijn proefschrift: »de Beteekenis van Shaftesbury in de
Engelsche Ethiek". Utr. 9t. Hoofdst. III afd. II. bl. 503-- 122.
-
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schapsbazis niet in staat de gemeenschapswerkingen voort
te brengen, en de invloeden te doen gelden, van welke
wij weten. En evenmin als Gene lichamelijke erkennen wij
eene individualiteit der empirische ziel als grondzakelijk, daar
teling beide voortbrengt.
De zichtbare menschheid, deze empirische (psychisch-fyzische)
gemeenschap, is de sfeer waarin het Innerlijke Wezen, geinkarneerd, zichtbare individualiteit komt aan te nemen. De
menschelijke bewustheid ligt dan vooralsnog zoozeer in de
centra der empirische natuur, welke is gemeenschapsnatuur,
dat ook allen een tijd lang en zeer velen voortdurend in zich
niet anders dan algemeene gevoelens voelen en de algemeene
gedachten denken. Hoewel ook het mysterie van 't eigen
Wezen hen somtijds overvalt.
Maar het Innerlijk Wezen is en blijft meerderwaardig dan
de zichtbare menschheid, zoolang de onbewuste bewustheid
dezer glimmende vonk niet is uitgedoofd van vergetelheid in
de omringende sfeer. De enkele is de drager van het Innerlijke Wezen, en is meerder dan de menschheid in welker
gemeenschaps-aggregaat niet een zoo transscendente Innerlijkheid is belichaamd. Alleen hetgeen zich voegt in algemeene
onderlinge verbindingen, het gelijkmatig normale, algemeen
aantref bare, dat niet afwijkt van geldige middelmaten ; alleen
het mediocre past in de doeleinden van het gemeenschapsleven. Evenmin als de krankzinnige wordt het genie geduld.
De industrieel geldt hooger dan de Profeet, de vroolijk-leerzame komediant die »luim en ernst" den braven menschen
toebedeelt, meer dan de kunstenaar, die maakt uit den ernst
van zijn hart dingen den velen te wonderlijk en waardoor
het »behoud der maatschappij" al weinig wordt bevorderd.
De moraal der gemeenschap ontsteekt tegen Jesaja, die, geenszins zooals een nuttig burger betaamt, van de hoogte zijner
transscendentale Idee met smartelijke zelfverloochening zijn
volk prijs gaf aan verwoesting, op na »het overige dat terugkeert," de weinigen die de Idee zouden symboliseeren. De
Kontemplatie en de groote Emotie zijn daar niet.
Maar de mensch die in de empirische gemeenschap zijn
bestaansdoel vindt viel van zijn innerlijke hoogte, daar ook
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de gemeenschap niet verinnerlijkt, niet getransscendentaliseerd
kan worden, tenzij ze brak door de katastrofe der zinnelijkredelijke natuur. Maar dan ware zij niet meer empirische
menschheid. Schopenhauers meening dat de belangen der
individuen aan de soort worden opgeofferd, stemmen wij volstrekt slechts voor de empirische belangen toe. Het Innerlijk
leven is zooveel meerder dan het gemeenschaps-leven als de
Liefde meerder is dan het »altruisme." De ziel heeft een werk
met zichzelf en een innerlijk Geheim, waarvan de gemeenschap niet weet. i)
Voor het Innerlijke Wezen is de gemeenschap eene levensfaze ter bewustwording van zijn Zelf; de zelfbewustwording
is een ethisch-aesthetisch proces. Het is de Mystieke Ervaringdoorgrondend de eigen gevoelens en daden van goed en
schoon die als synthesen de velerlei levensbizonderheid in zich
bevatten.
Voordat het Innerlijke Wezen in den mensch is geopenbaard, moet hij in de zedelijk-schoone gevoelens en daden
leeren ontdekken de ontoereikendheid ; de zedelijke strijd, de
zonde, de ellende, de afzichtlijkheid moeten zijn oog openen
voor een andere waarde, welke hij nog niet weet.
De Mystieke Ervaring wordt eerst van stellige werking
wanneer het weten des Innerlijken is aangevangen ; dan scheidt
zich in de ondervinding van eigen zedelijke gevoelens en daden
de bewustheid van het Eeuwige, innerlijk zijnde, af. De daden
komen niet »sub specie aeternitatis" (Spinoza) gezien te worden, maar in de daden en gevoelens opent zich een perspektief naar het Eeuwige, waarbij de empirische voorgrond wordt
vergeten. Het Innerlijk wordt als Regnum Dei openbaar. De
mensch, die lief heeft ontwaart, wel onverwacht in zijne
gevoels-rythmen de Eeuwige werkelijkheid der Liefde ; de rechtvaardige schouwt in zijn bewuste daad des rechts, en zijne daad
vergetend, den eeuwigen innerlijken grond der gerechtigheid.
Door de mystieke ervaring, welke is de Kontemplatie, komt
de mensch te verbeelden het Ideaal en ziet niet naar de
i) Ten onrechte Goethes woord : Dichtung und Wahrheit 9te Buch; dass der
Einzelne nur froh und glucklich sein kann, wenn er den Muth hat sich im ganzen
zu ftihlen.
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bewegingen der handen en der oogen en den gang der figuren,
maar ziet ze verzield als gestalten des Inwendigen.
Daartoe strekt »de zedelijkheid," en de wisselvallige vorm
der zedelijke voorschriften is er geen hinder toe, want dit is
juist het empirische van waaruit de mensch daartoe moet
verwezen worden. Maar het Ideaal overwint de zedelijkheid
door verdiepen. En het Einde is dat de bewustheid, uit de
centra der zichtbare mensch-natuur teruggeleid is tot het Innerlijke, en het Innerlijke Wezen zichzelf aanziet (niet slechts ik
bij voorgevoel of antecipeerende spekulatie van hem weet)
als IMAGO DEI.

GEZANG
DOOR

ALBERT VERWEY.

De zon, de hemel, de blauwe zee
Doen mij begeeren,
Een zang, zon, hemel en blauwe zee
Gelijk, luid te psalmeeren.

Mijn lijf lijdt pijn, mijn spieren zijn
Verstijfd : alleen zulk zingen
Kan 't bloed in mijn, als gistge wijn,
Weer tot het brein doen springen.

Mij hebben al de dingen pal
Doen staan of bloó bewegen,
Totdat bloedschal, spier-slag en -val
Gezegen en gezwegen.

Want elk ding moest ik zien en zijn
Er zoet zorgvuldig tegen;
En werd ik klein, 'k werd groot in 't klein,
Zooals de menschen plegen.
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En doodstil als een ding werd ik,
Mijn hart bewoog geen oogenblik
Harder als andre harten:
Maar nu

mijn lijf lijdt pijn er van;

'k Schop 't klein geluk, en als een man
Lijd 'k liever, als 't niet anders kan,
Een leven, groot van smarten.

En zoo, zon, hemel en blauwe zee,
Psalmeer ik mijn begeeren.
Ik trek tot u, gij, trek mij meê,
Gij zult mij leven leeren.
De menschen hebben me alle dag
Geplaagd, verlaagd

'k zeg hun goêdag,

Die zich van u afkeeren.
1894.

ANTIPHON
STAATSMAN EN REDENAAR
DOOR

CH. M. VAN DEVENTER.

Een antiek bericht verhaalt, dat de groote geschiedschrijver
Thucydides uit eerbied en erkentelijkheid voor zijn leermeester
Antiphon niet heeft willen vermelden, hoe deze geweldige
doch misdadige redenaar en staatsman gevonnist werd. En
inderdaad, indien Thucydides èn bewonderaar èn dankbare
leerling was, dan kon dit vonnis hem niet aangenaam zijn.
Want zijn stilzwijgendheid heeft haar doel niet bereikt ; het
vonnis is bewaard gebleven en luidde ongeveer als volgt:
» Schuldig bevonden aan verraad : Archeptolemus, zoon van
Hippodamus, van Agryle, hier aanwezig, en Antiphon, zoon
van Sophilus, van Rhamnus, hier aanwezig. Deze is hun
straf: men levere hen over aan de Elf i) ; hun vermogen
worde verbeurd verklaard en der godin gewijd ; hun huis
neergehaald en gedenksteenen zette men op de plaats, dragend
het opschrift : hier woonden Archeptolemus en Antiphon de
verraders.... Het zij niet geoorloofd Archeptolemus en
Antiphon in Athene te begraven of in eenig land behoorend
aan de Atheners. Archeptolemus en Antiphon zullen eerloos
zijn, en zoo ook hun nakomelingen, bastaarden en wettige;
en zoo iemand een nakomeling van Archeptolemus en
Antiphon aanneemt, hij zij eerloos. En dit besluit worde
gegrift op een koperen zuil en geplaatst waar de besluiten
over Phrynichus zijn."
Zóó was het vonnis van Antiphon. En wat bericht Thucydides
i) D. i. het beulscollege.
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zelf over den redenaar en staatsman ? Sprekend over de
oligarchische revolutie der Vierhonderd van 4l z v. Chr.
zegt hij •
»Doch de man, die de gansche zaak tot stand bracht, die
de middelen gaf om ze uit te voeren, en er het langst over
gedacht had, dat was Antiphon, van geen der Atheners van
zijn tijd de mindere in partij-trouw, i) sterker dan ieder ander
in overleg en het beslotene zeggen, en nooit trad hij op in
de volksvergadering, noch, uit eigen wil, in een anderen
woordstrijd, maar verdacht was hij bij de menigte om zijn
bekwaamheid van spreken ; doch die voor het gerecht of
voor het volk spreken moesten, hen kon hij, om raad
gevraagd, helpen, beter dan eenig ander. En hij zelf, toen
later de zaak der Vierhonderd viel, het volk ze tuchtigde,
en hij als aanlegger beschuldigd werd, toen heeft hij de
schoonste verdediging voor een halszaak uitgesproken in de
heugenis van mijn tijd."
Inderdaad, zoo men deze uitspraak leest, men wordt geneigd
te gelooven, dat het antieke bericht waar is, en Thucydides
zooveel hij kon, Antiphon wilde sparen. Zooveel hij kon,
maar veel was dat niet, want zijn eerlijkheid als geschiedschrijver liet hem niet toe de schanddaden der oligarchen te
verzwijgen, en al wordt Antiphon's naam daar maar zelden
bij genoemd, wij weten uit het aangehaalde bericht, dat de
schurken-politiek der Vierhonderd, beschreven door Thucydides
zelven, geenszins een vriend van de democratie, dat deze
politiek van wetsverkrachting, sluipmoord, openlijk terrorisme
en landverraad, door niemand anders werd geleid dan door
Antiphon van Rhamnus, den beroemden Attischen redenaar,
den eersten die voor geld pleitredenen schreef, den oudsten
advocaat van beroep.
Een politiek van wetsverkrachting, sluipmoord, openlijk
terrorisme en landverraad, is een harde beschuldiging, doch
op gezag van Thucydides zelven, die geen vijand was van
aristocraten en oligarchen, gaat het niet aan iets van die
i) Zoo moet men volgens Jebb, Attic. Orat. I. 16. het woord aretê hier
opvatten.
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beschuldiging te laten vallen. Want de oligarchische partij,
wier ziel en leidsman Antiphon was, is tot het uiterste van
snoodheid gegaan, en zoo het haar niet gelukt is haar vaderland aan den vijand over te leveren, het heeft niet aan haar
wil en bemoeiingen gelegen, doch aan de traagheid des vijands
om van de gelegenheid gebruik te maken.
Want de geschiedenis van de omwenteling der Vierhonderd
is in hoofdtrekken de volgende:
Na den mislukten tocht naar Sicilië, in 413, doen de
Atheners een krachtige poging om zich staande te houden
tegen het dreigend gevaar van Sparta en hun eigen bondgenooten. Zij slagen er in een redelijke vloot uit te rusten,
en deze kiest het eiland Samus als punt van. uitgang voor
haar werkzaamheden. Als de vloot daar een kamp heeft,
komt zij in aanraking met Alcibiades, die, sedert jaren uit
Athene gebannen en onlangs uit Sparta gevlucht, pogingen
aanwendt in zijn vaderstad terug te keeren. Hij belooft aan
de oligarchen in het kamp te Samus hulp van den Perzischen
satraap in den krijg tegen Sparta, zoo zij in Athene een
oligarchische staatsregeling willen invoeren. Hij zelf, gehaat
bij de democratie, ziet in zulk een maatregel kans op eigen
behoud en zijn gedachte is gansch naar den zin van verscheidene oligarchen in het kamp te Samus. En ook als later
blijkt, dat Alcibiades meer heeft beloofd dan hij vervullen
kon, laten genen de gedachte niet varen, doch het volk te
Athene, eerst met onwil berustend in een verandering der
staatsregeling uit hoop op hulp tegen Sparta, zij besluiten
het met geweld tot de omwenteling te dwingen, ook nu die
hulp niet meer komen kan. Het is vooral Antiphon, die zich
beijvert om de oligarchische partij in Athene te organiseeren.
De vele oligarchische genootschappen vereenigt hij tot éénen
bond, en in de volksvergadering worden voorstellen gedaan
ter ontbinding der democratie, en om de ambten op te dragen
aan vijfduizend gezetenen, die geen salaris noodig hebben.
Er is zware oppositie van volksredenaars, doch Antiphon
weet hen tot zwijgen te brengen. Hij vormt een bende van
sluipmoordenaars en één voor één vallen de redenaars der
oppositie zonder dat de misdadiger gegrepen of gestraft wordt.
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Het volk is geïntimideerd, ieder vreest voor zich zelf, en
allen te samen houden zij de oligarchische partij voor veel
grooter dan zij is. Thans achten de oligarchen het oogenblik
rijp voor openlijke maatregelen. In een volksvergadering
wordt, terwijl het volk zich niet durft verzetten, de democratie
afgeschaft, en een oligarchie van Vierhonderd aanzienlijken
ingevoerd, onder bijvoeging dat weldra het bestuur in handen
zal komen van de Vijfduizend gezetenen, een bijvoeging,
waarvan Antiphon en zijn partij niets meenen. De democratie
is omvergeworpen, de raadsheeren worden door de Vierhonderd
uit het raadhuis verjaagd, en het volk, hoewel slechts door
terrorisme gedwongen in een openbare vergadering voor de
verandering in bestuur te stemmen, berust uit eerbied voor zijn
eigen besluit.
Zoo gaat het in Athene zelf, doch het kamp te Samus
gedraagt zich geenszins naar den wil der Atheensche oligarchen. Eenstemmig besluiten de Atheensche soldaten aan de
democratie trouw te blijven, den oorlog tegen Sparta krachtdadig voort te zetten en hun stad van de aristocraten te
bevrijden. Wij zijn niet van Athene, doch de stad is van
ons afgevallen, zoo is hun formule, en zij zullen de oligarchen
tot rede brengen.
Deze vijandige houding van het kamp te Samus verzwakt
de geestkracht der Vierhonderd. In hun verbond ontstaat
tweedracht en er vormt zich een volksgezinde fractie onder
leiding van Theramenes, die er op aandringt de fictie van de
vijfduizend tot werklijkheid te maken. Doch de heftige oligarchen zoeken liever hun heil in vrede met Sparta en het
inhalen van een Spartaansch garnizoen. Een gezantschap gaat
naar Sparta, bereid om de • grootste concessies te doen. Zij
bouwen een fort bij den Piraeus om den Spartanen veiligen
intocht te bezorgen.
» De oligarchen, verhaalt Thucydides, wilden het liefst heerschen over de stad en de bondgenooten ; zoo niet, dan althans
de schepen en de muren behouden en onafhankelijk blijven;
doch, uitgesloten ook daarvan, vooral niet zelf in de macht
der herstelde democratie geraken en het eerst van allen omkomen, doch liever den vijand de stad inhalen, en overeen-
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komen om ook zonder schepen en muren en op welke wijze
ook de heerschappij over de stad te houden, zoo hun lijf
slechts veilig bleef."
Maar hun landverraad wordt door de Spartanen niet grif
aangenomen, en in Athene daalt hun overwicht over het volk,
sinds zij zelf niet meer eensgezind zijn. Een der gezanten
wordt na zijn terugkomst vermoord; de soldaten die het fort
bouwen, beginnen de verraderlijke bedoeling te begrijpen ; zij
luisteren niet meer naar de bevelen van hun strateeg, doch
met goedkeuring van Theramenes halen zij de sterkte weer
omver. De vrees voor de oligarchen is geweken, en als de
Spartaansche vloot voor de stad komt, doch geen ontvangst
vindt en voorbij vaart, dan, na eenigen tijd van grooten schrik,
komt de volksvergadering bijeen op de Pnyx, de Vierhonderd
worden afgezet, de Vijfduizend opgeroepen, en de democratie
is in wezen hersteld.
Thans komt het eerste en eenige schoone oogenblik in
Antiphon's korten en vuilen politieken loopbaan. Andere
oligarchische leiders vluchten de stad uit, doch hijzelf, dubbel
misdadig, èn als hoofdleider der partij èn als landverradend
gezant naar Sparta, hij blijft en treedt op om zich te verdedigen voor dezelfde menigte, wier rechten hij verkracht had.
De afloop is reeds gemeld. Al zijn bekwaamheid en welsprekendheid redden hem niet; hij wordt veroordeeld en zijn
naam met de zwaarste verwenschingen aan het nageslacht
overgeleverd.
II.
Werd Antiphon in zijn misdadig streven nog door iets anders
geleid dan door misdadige motieven? Was zijn haat tegen het
volk enkel lage vijandigheid, voortgekomen uit het besef, dat
de menigte hem om zijn bekwaamheid als pleiter niet lijden
mocht, of kon hij zijn gedrag tegenover zich zelf verdedigen
door het inroepen van een groot idee, dat uitgevoerd moest
worden ook al kostte het een zee van onschuldig bloed ?
Het is moeilijk in het gedrag der Atheensche oligarchen
uit de laatste jaren der vijfde eeuw een aanwijzing op nobele
beweegredenen te vinden. In hun gedrag ontwaren wij vooral
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haat tegen de democratie, die hun het bestuur onthield, terwijl de kosten voor oorlog en inwendig bestuur vooral op
hen neerkwamen, toen Athene zijn bondgenooten verloren
had en met dezen ook hun geldelijke bijdragen.
Toch kan men onderstellen, dat èn de andere oligarchen
èn ook Antiphon in hun wrok tegen de volksregeering eenig
recht hadden : voortdurend zagen zij méér verloren gaan een
zekere hoogheid van opvatting, een zekere strenge distinctie
in manieren van optreden, waarvan zij in alle eerlijkheid bewonderaars waren, en al was dat gevoel zeker geen voldoende
rechtvaardiging voor hun moorddadige politiek, men kan
begrijpen dat zij niet alleen uit lage baatzucht vijandig gestemd
waren tegen een tijdstrooming in wier manieren de ouderwetsche plechtigheid, de strenge opvatting van het leven der
menschen, geheel scheen te verdwijnen.
De verdediging, die ik hier aanbied, is een zeer zwakke.
Voor een schoonen schijn verkrachtten de aristocraten de ware
menschelijkheid ; voor een artistiek staatkundig genot ontroofden
zij rechten en levens aan hun landgenooten, en er is in hun geschiedenis zeer weinig bewijs te vinden dat zij zelf leefden naar
hun droom van hoogen ernst, en plechtige braafheid. De verdediging is dus een zeer zwakke, doch zij is iets meer dan
niets, en zij kan wellicht ook uit Antiphon's werk geput worden. Want hij althans schijnt, volgens zijn redevoeringen een

man van bewondering voor oude, eerwaardige tradities geweest te zijn. Moge hij ook menigmaal zijn kracht aanwenden
om èn het voor èn het tegen eener zaak met gelijke kracht
te verdedigen, hij stelt de zaak met zooveel plechtigheid
onder de bescherming van hooge beginselen, dat het moeilijk
is zijn oprechtheid geheel in twijfel te trekken. Men hoore
met hoeveel ernst hij een zijner redevoeringen i) aanvangt:
»Terecht geldt de zede, dat in halszaken de rechters met
den grootsten ernst naar billijkheid vervolgen en onderzoeken,
en noch de schuldigen met rust laten, noch de onschuldigen
in gevaar brengen. Want de God, het menschelijk geslacht
i) Aanhef van de eerste beschuldigingsrede der derde tetralogie, door Antiphon
voor eigen oefening geschreven.
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willende scheppen, verwekte de eersten van ons en gaf hun
de aarde en de zee tot voeders, dat wij niet door gebrek
aan onderhoud voor den ouderdom sterven zouden. Hij dan,
die een van ons, de door den God het leven waardig gekeurden, onwettig doodt, hij is onvroom tegen de goden en verbreekt de instellingen der menschen. Want de gestorvene,
beroofd van wat de God hem schonk, laat noodwendig als
wraak der goden de vijandschap der wrekende geesten na,
en slechte rechters of valsche getuigen, medeschuldig met den
moordenaar, werpen vrijwillig zonde over hun eigen huis. En
wij, wrekers van de gedooden, als wij om eenige andere
vijandschap onschuldigen vervolgen, zullen de gestorvenen
niet helpen en in hun wrekende geesten schriklijke vervolgers
hebben ; tegen het recht echter de reinen doodend worden
wij schuldig aan moord, en, u overredend iets onwettigs te
doen, ook schuldig aan uw misdrijf."
Iemand, die zoo spreekt en meent wat hij zegt, neemt het
niet luchtig met de betrekking tusschen misdrijf en straf, en
het gevoel van zondigen. Zelfs deze heidensche geloofsbekentenis beschouwt het leven met een ernst, onvereenigbaar met
een zwelgen in misdaden, als dat waaraan de Atheensche
oligarchen zich vergastten. Wat nu was het geval met
Antiphon ? Was hij enkel misdadig, enkel laaghartig zich
wrekend op een politieke partij, die hem haatte en zijn fractie
op kosten joeg? Of meende hij inderdaad een beteren geest
in den staat te kunnen brengen, door de macht aan hen te
geven, die de oude eerwaardige tradities heetten lief te hebben?
Sprak Thucydides niet met zooveel nadruk over Antiphon's
partij-trouw, vonden wij in de historische gegevens niet een
bewijs voor Antiphon's onbaatzuchtige flinkheid in het uiterste
uur, wij zouden niet kunnen gelooven, dat de plechtige aanroepen in zijn werk iets anders waren dan redenaars-kunstgrepen, gevoed door een theoretische bewondering voor het
oude. Wij zouden hem aanzien voor een dier bloeddorstige
en laaghartige aristocraten, die eenige jaren na zijn dood hun
vaderland aan het gruwelijkste wanbestuur blootstelden en
voor wier gedrag geen enkele verontschuldiging te vinden is.
Thans echter kunnen wij ons verbeelden, dat Antiphon niet
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enkel een man van moord en van geweld was. Zijn sympathiën, mogen wij denken, waren gelijk bij anderen van zijn
tijd, met een vervlogen periode, of liever met de tradities
dier periode. De waardigheid der levensopvatting van de oude
aristocratie was hem dierbaar, en hij meende een goed werk
te doen, toen hij deze levensopvatting door gewelddadige invoering van een aristocratischen regeeringsvorm trachtte op
te dringen. Eenmaal begonnen met dat pogen kon hij ophouden noch teruggaan ; tot behoud zijner partij greep hij
naar de uiterste maatregelen en verried zijn land. Maar ook
zoo redde hij niets dan de gelegenheid zijn eigen flinkheid te
toonen. Anderen vluchten, hij blijft : gevangen genomen en
en voor het gerecht gebracht toont hij voor de eerste en
laatste maal in eigen persoon aan de menigte de macht van
zijn gevreesde welsprekendheid. Doch ook zijn gevreesd en
bewonderd talent kan de feiten niet overwinnen. Hij berust,
en als zijn rede door den dichter Agathon geprezen wordt,
zegt hij, aristocraat tot het laatst : » méér geldt de lof van één
bevoegde dan de blaam van duizend onkundigen."
III.
Zoo wij moeite moeten doen om in Antiphon's werk en
leven de bewijzen voor een eerlijk geloof te vinden, wij kunnen ons gemakkelijk begrijpen, dat hij gehaat en gevreesd
was om zijn talent als pleiter. Wij kunnen ons dat begrijpen,
indien wij bedenken, dat hij de eerste pleitredenaar van beroep
was te Athene, de eerste, die aan beschuldigers en beschuldigden de gelegenheid gaf zich voor geld te voorzien van een
pleitrede, toegerust met, alle hulpmiddelen van een ijverig
beoefend vak, zoodat die bij hem hulp zocht een voordeel
had op zijn tegenpartij, waartegen ook het goede recht wellicht meermalen niet bestand was. Antiphon zelf heeft in een
zijner studies i) getoond, hoe bekwaam hij was om een geval
i) Een groot gedeelte van Antiphons overgebleven werken bestaat uit studies,
tetralogiën genoemd, waarin hij het voor en tegen van een fictief geval onderzocht
en uitwerkte. Het probleem van den speerwerper komt voor in de tweede tetralogie.
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geheel anders te bezien, dan een gewoon mensch met zijn
gewone gezonde verstand dat doen zou, en aldus een kwestie
te maken waar het gewone verstand geen kwestie ziet ; in
dezelfde studie schildert hij tevens zelf, welk een tegenzin die
soort van bekwaamheid wekte.
In de door mij bedoelde studie wordt het volgende geval
gesteld. Eenige jongelingen zijn bezig onder toezicht zich in
het speerwerpen te oefenen. Een van hen werpt naar het
wit, en terwijl de speer vliegt, loopt een andere jongen over den
baan : de speer treft hem en hij sterft. Er wordt door Antiphon
geen complicatie van omstandigheden in het geval gebracht.
Opzet is er niet gepleegd, en zorgeloosheid bij den eersten
jongen is ook uitgesloten. De vader van den gedoode beschuldigt den speerwerper van onopzettelijken doodslag en
eischt zijn uitsluiting van openbare godsdienstige plechtigheden.
Men zou zeggen, de aanklager, die volgens het Atheensche gevoel zijn beschuldiging niet mocht achterwege laten,
handelt naar eerlijk gezond verstand en kwalificeert het misdrijf zooals het behoort. Doch de verdediger, de vader van
den speerwerper, weet de zaak onder een gansch ander licht
te brengen, en ik voor mij ben niet in staat uit te maken,
of men hier te doen heeft met een subtiel sofisme, dan wel
of inderdaad de tweede beschouwingswijze, hoe onverwacht
ook, even veel eerlijk recht vddr zich heeft. De verdediger is
dan ook niet weinig bang, dat de rechters hem voor een
drogredenaar zullen houden, en biedt zijn verdediging met
grooten schroom aan:
»Nu blijkt het wel, klaagt hij, dat onheil en noodlot de
stille menschen dwingen in processen te geraken, en de rustigen om ongewone dingen te zeggen en te doen. Want
terwijl ik allerminst zoo ben, word ik door mijn ongeluk gedwongen thans tegen mijn gewonen aard mij te verdedigen
over een zaak, waarvan ik slechts met groote moeite het
juiste recht leerde inzien, en nog meer ben ik in verlegenheid
hoe ik u dat duidelijk moet maken. Doch door de harde
noodzakelijkheid gedwongen, vlucht ik tot uw medelijden, o mannen rechters, en smeek u, indien ik spitsvondiger schijn te
spreken dan mijn gewoonte is, dan toch niet mijn verdediging
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met onwil aan te nemen, en te oordeelen naar den schijn en
niet naar de waarheid : want de schijn der feiten ontstaat door
hen die bekwaam zijn in het spreken, doch de ware toedracht
is bij die braaf en vroom handelen."
Zoo voorzichtig leidt hij zijn verdediging in, wetend, dat
men hem ongeoorloofd spitsvondig ' zal achten, en zooals ik
zeide, de verdediging is dan ook uitermate onverwacht, indien
misschien ook volkomen juist. Want zij komt daarop neer,
dat de gedoode jongeling niet vermoord, ook niet onwillig
vermoord is door een ander, doch onwillig en zelfmoord heeft
gepleegd. De speerwerper toch misdeed in niets. Niet tégen
bevel, doch volgens oefende hij zich ; hij wierp zijn speer van
uit de rij der knapen ; hij trof den knaap niet, wijl hij zelf
het doel miste en naar de omstanders wierp, doch hij deed
volkomen wat hij moest en wilde doen : doch de ander verhinderde hem het wit te treffen. Want deze andere wilde over
den baan loopen en miste het oogenblik, waarop hij dat ongedeerd had kunnen doen ; onwillig dus misdreef hij tegen zichzelf en hij werd gestraft voor zijn misdrijf. De wet nu verbiedt om iemand mèt recht of tegen recht te dooden. Maar
wijl de getroffene zichzelf gedood heeft, beging de speerwerper geen onwillekeurigen moord, en daar hij alleen van
onvrijwilligen doodslag beschuldigd werd, komt hij geheel vrij.
Er is dan ook geen straf meer noodig, aan het rechtsgevoel

is voldaan, want de misdrijver werd door zijn eigen ongeluk
gestraft.
Ik zeg nogmaals, dat ik niet weet of de verdediger als
een drogredenaar spreekt of niet, doch dat zulk een wijze
van redeneeren het publiek bevreesd maakte voor de bekwaamheid van een pleitredenaar, kan men licht begrijpen. En
Antiphon zelf heeft dat zeer goed gevoeld, want hij laat den
aanklager in zijn repliek met de meeste verbolgenheid over
des anderen spitsvondigheid optreden:
»Dat de noodzakelijkheid allen dwingt tegen hun aard te
spreken en te doen, daarvan schijnt hij daar met de daad
en niet met het woord alleen bewijs te geven ; want voorheen
was hij driest en onbeschaamd, thans echter wordt hij door
zijn ongeluk gedwongen dingen te zeggen, die ik nooit van
27
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hem verwacht had..... Ik smeek u dan, o mannen, die de
goddelooze daden wreekt, doch de vrome kent, dat ge niet,
duidelijke feiten ziende, door een booze spitsvondigheid van
redeneeren u overreden laat, en de waarheid der zaak voor
bedrieglijk houdt."
Maar de verdediger is niet meer om een antwoord verlegen ; hij heeft moed gewonnen, hij weet dat het laatste
woord aan hem is, en zegt in zijn tweede repliek:
»Het is natuurlijk, dat gene daar, lettend op zijn eigen
aanklacht, mijn verdediging niet begrepen heeft. Doch gij,
o rechters, moet inzien, dat wij beiden ieder in ons eigen
belang de zaak beoordeelen en natuurlijk beiden meenen
naar billijkheid te spreken, en ge moet de zaak in alle
vroomheid nagaan : want uit onze woorden moet haar ware
toedracht blijken. Ik nu, zoo ik iets bedrieglijks gezegd heb,
geef gaarne toe, dat het onrecht is een juiste bewering in
verdenking te brengen ; doch sprak ik waarheid, zij deze
ook fijn en spitsvondig, dan moet uw onwil daarover
niet mij treffen, die zoo sprak, doch hem die mij dwong
zoo te spreken."
Ik heb de kwestie van den speerwerper eenigszins uitvoerig
besproken, omdat zij ons duidelijk maakt, welk een indruk
het groote Atheensche publiek ontving, toen het voor het
eerst kennis maakte met bestudeerde pleiterij. Ook in andere
studies van Antiphon evenwel kan men kunstgrepen vinden,
die zonder bepaald onoprecht te zijn, toch het naïeve
eerlijkheidsgevoel kwetsen moesten. Een van moord beschuldigde heeft, naar het schijnt, een eenigszins moeilijk bewijsbaar
.alibi. In plaats nu daarmede terstond voor den dag te
komen, bewaart hij dit alibi tot zijn tweede verdedigingsrede
waarin hij het laatste woord heeft, en ontneemt aldus den
aanklager de gelegenheid het alibi te weerleggen.
Ik voor mij leid uit deze en dergelijke kunstgrepen niet
af, dat Antiphon een oneerlijk man was. Ook bij pleiten komt
taktiek te pas, en Antiphon deed wellicht niets anders, dan
wat een goed pleiter doen moet. Begrijpelijk is echter de

tegenzin van het publiek, en treffend, dat Antiphon zelf dien
tegenzin zoo begrepen en geschilderd heeft.
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I V.
Van Antiphon's werk is slechts een gering gedeelte tot
ons gekomen, en daarvan bestaat ongeveer de helft uit de
studies, waarvan ik er een besprak. Behalve deze studies,
-kent men drie redevoeringen voor anderen gemaakt en door
hen uitgeproken, en van die drie is er eigenlijk maar één
van zulk een omvang en beteekenis, dat men ze als een belangrijk voorbeeld van zijn oratorisch talent kan beschouwen
Dit maakt dat men over zijn artistiek talent met minder
recht kan spreken, dan bij verscheidene andere redenaars.
Voor ons is Antiphon dan ook voornamelijk van historisch
belang. Hij was de eerste in Athene die de redenarij als een
vak beschouwde, waarvan men de techniek moet bestudeeren,
en als zoodanig stichter van de groote school, die een voornaam artist als Lysias voortbracht, en in Demosthenes haar
hoogste punt bereikte. En het is niet te verwonderen dat de
eerste eener school een ietwat ouderwetsche eenzijdigheid
vertoont, vooral als zijn moreele sympathiën met den ouden
tijd zijn.
Toch toont die eene groote redevoering Antiphon als een
bekwaam spreker en schrijver, en daarom, nu ik zooveel over
zijn persoon en karakter zeide, wil ik iets meer van zijn
eigenaardigheden als vakman laten zien, door die eene redevoering nader te beschouwen. Misschien stelt de lezer er ook
belang in, te zien hoe een groote procedure -- althans de
verdediging in het Athene van ongeveer 415 v. Chr. toeging.
Ook hier is Antiphon èn zeer plechtig èn zeer vindingrijk
in het argumenteeren. Doch het plechtige neemt het menschelijke niet geheel weg. In al zijn archaïstische stijfheid is
deze rede voorlooper van Lysias' kunst ; onder den zwaren
mantel der ouderwetsche vormelijkheid is een levend mensch
die zijn positie kent, en de dramatische beteekenis van zijn
geval niet voorbijziet. De aangeklaagde beseft dat hij onder
ongunstige omstandigheden zich verdedigen moet, en dit
besef beheerscht zijn houding tegenover de rechtbank.
De beschuldigde, een jong man, wien men een moord ten
laste legt, woont in een onderhoorigheid van Athene, en in
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de hoofdstad gebracht om gestraft te worden, ondervindt hij
de ervaringen van een provinciaal in de hoofdstad, en erger
nog, wijl hij uit een weinig populair district afkomstig is.
Zijn aanhef is dan ook in al zijn plechtigheid zeer onderworpen.
»Ik wenschte, o mannen, mijn kracht van spreken en
mijn ervaring van zaken waren zoo groot, als mijn ongeluk
en wat ik reeds lijden moest. Nu wordt de laatste meer
beproefd dan betaamt, en ben ik in de eerste zwakker dan
mijn voordeel is. Want waar ik met mijn lichaam lijden moest
om een onverdiende schuld, daar baatte mij mijn ervaring
niets, en waar ik gered moet worden, naar waarheid de feiten
verklarend, daar schaadt mij mijn zwakheid in spreken. Velen
toch reeds, zwak in het woord, niet geloofd in hun waarachtig
verhaal, konden het niet duidelijk maken en kwamen daardoor
om; vele anderen echter, sterk in het spreken, geloofd in
hun bedrog, vonden redding, wijl zij bedrogen. Noodwendig
dus is de in rechtszaken onervarene méér in de macht van
des beschuldigers woorden, dan in de macht der feiten en der
waarheid. Ik nu, o mannen, wil u verzoeken, niet gelijk de
meesten voor het gerecht u smeeken, toch vooral naar hen te
luisteren, uit wantrouwen in zichzelf en u van iets snoods verdenkend natuurlijk toch vindt de beschuldigde bij brave
mannen, ook zonder smeeken, niet minder gehoor dan de
aanklager zonder smeeken vond ; doch dit vraag ik u,
vooreerst : zoo ik met mijn tong iets misdoe, mij te vergeven,
en mijn fout meer aan onervarenheid dan aan schuld te wijten,
en dan ook, zoo ik iets goed zeg, dat eer aan de waarheid,
dan aan mijn bekwaamheid te geven. Want niet is het
recht, noch dat de ware misdadiger door woorden gered
wordt, noch dat de ware onschuldige door woorden omkomt:
want het woord is een misdrijf der tong, de daad een van den
geest. Noodwendig ook moet die in gevaar is zich wel vergissen. Want niet alleen om het gezegde moet hij denken,
doch ook om wat gebeuren kan : want al het onzekere ligt
meer bij het toeval, dan bij het overleg. Dat nu moet wel

grooten schrik geven aan den bedreigde. En ik zie ook, dat
de in pleiten zeer ervarenen veel beneden zichzelf blijven,
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wanneer zijzelf bedreigd worden, doch buiten gevaar, dan
veel beter. Zoo is dan mijn bede, o mannen, èn wettig èn
vroom, en niet minder billijk voor u, dan voor mij."
Zoo plechtig en onderworpen tevens is zijn caatatio benevolentiae. En daarna verhaalt hij, hoe onbetamelijk zijn aanklagers hem behandeld hebben. Terwijl hij voor moord
moest terecht staan, hebben zij die daad als misdaad gekwalificeerd en niet als moord. En nu is een moord zeker wel
een misdaad, doch door die kwalificatie wordt de zaak niet
voor het hoogste gerechtshof gebracht, den Areopagus, maar
voor een gewone rechtbank. Dit is zeer in het nadeel van
den beklaagde. Want thans kan hij zich niet door vrijwillige
ballingschap aan veroordeeling onttrekken, en mocht hij worden
vrijgesproken, dan kan men hem altijd nog weêr voor den
Areopagus brengen. Bovendien heeft men hem niet toegelaten
borgen te stellen en als vrij man te leven tot zijn zaak voor
kwam, maar hij is in de gevangenis geworpen. Doch al deze
handelingen der tegenpartij bewijzen reeds, dat hun zaak zwak
is. Want voor den Areopagus hadden zij zulk een zwaren
eed moeten afleggen, dat zij er zelf voor terugdeinsden. En
daarom ook verlangt de beklaagde thans naar vrijspraak;
brengt men hem dan voor den Areopagus, dan eerst zal zijn
zaak onderzocht worden zooals het behoort, en de waarheid
overtuigend blijken.
Men zegt dan., dat hij Herodes vermoord heeft, toen zij
samen een zeereis maakten. Maar onmiddellijke bewijzen zijn er
niet. Herodes is op een avond, vol wijn, aan land gegaan,
en niemand heeft hem ooit teruggezien. Waarom nu is beklaagde schuldig ? De eenige getuigenis van belang is die
van een slaaf. Maar er is veel op dien getuige af te dingen,
want hij heeft zichzelf tegengesproken. Eerst ontkende hij
de schuld van beklaagde ; toen heeft men hem op de pijnbank
gelegd en hem een beschuldiging afgeperst, zoowel van zijn
heer als van zich-zelf. Maar ten slotte was de slaaf door de
pijniging gestorven, en voor zijn dood herriep hij zijn gansche
bekentenis. Wat voor bewijskracht blijft er dan nog over?
Op zijn hoogst kan men zeggen, dat de slaaf evenzeer voor
als tegen den beklaagde getuigde, en dan komt zijn verklaring
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ten gunste van dezen. Bovendien hebben de beschuldigers
door hun pijnigen den slaaf gedood, wat zij niet doen mochten,
en den beklaagde buiten staat gesteld, zelf den slaaf te onderzoeken. En wat nog meer is, een andere getuige, die ook
medevoer, heeft steeds volgehouden, dat de beklaagde onschuldig was, en zelfs dat hij het schip niet verliet. i)
Er blijft dus van het getuigenbewijs niet veel over. Het is
hoogstens evenzeer vóór als tegen den beklaagde. Maar dan
geldt het in zijn voordeel, want ook staking van stemmen
bij het vonnissen geeft altijd een beslissing ten gunste van
den beklaagde, en niet ten gunste van den beschuldiger.
Zoo wordt dan het getuigenbewijs ontzenuwd. Maar de
aanklager heeft nog een ander bewijs ; hij heeft gesproken
van een brief, in het schip gevonden, die naar een zekeren
Lycinus moest gezonden worden, en waarin de moord vermeld werd. Maar de rechtbank kan wel begrijpen, dat die
brief geforgeerd is. Immers, de slaaf, die, toen zijn bekentenis tegen beklaagde gericht was, gezegd had zelf medeplichtig te zijn, had dien brief moeten brengen. Maar
waarom zou beklaagde schrijven, als hij de boodschap mondeling had kunnen zenden door den slaaf, die alles van het

geval wist? De zaak is dan ook gansch anders. Toen de
slaaf bij het eerste onderzoek niets tegen zijn heer inbracht,
toen wilden de vrienden van -Herodes een bewijs verzinnen,
en daarom maakten zij den brief en legden hem in het schip.
En later, toen de slaaf eindelijk hun zin had gedaan, konden
zij dien brief niet meer wegpraten, hoewel zij er mede verlegen waren. Want volgens den brief was beklaagde alleen
de moordenaar, maar de slaaf noemde zichzelf medeplichtig.
De onmiddellijke bewijzen hebben dus gansch geen waarde.
Maar - de aanklacht heeft ook verscheidene waarschijnlijkheidsgronden aangevoerd. Zij beweert, dat de beklaagde den moord
i) Ten onrechte beweert Jebb, Attic Orators, I, 6o, dat de beklaagde de
kwestie van het alibi slechts eenmaal aanroert, terwijl hem er toch alles aan gelegen moest zijn om zijn afwezigheid te bewijzen. Het feit is, dat de spreker
verderop in zijn rede, § 42, op de zaak terugkomt, en er met nadruk op wijst,
dat de eene getuige zijn afwezigheid steeds heeft volgehouden. Ik vermoed
echter, dat de bewijskracht van die eene getuigenis niet voldoende was om het
alibi vast te stellen.
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gepleegd zou hebben ter wille van Lycinus. Alsof iemand
ooit zoo iets deed ! Alsof iemand ooit een moord deed
zonder dat hij een belangrijke reden voor zich zelf had, hetzij groote vijandschap, hetzij vrees. Maar zulk een reden
bestond niet, en evenmin geldzucht, want Herodes had geen
geld. En met Lycinus was het evenzoo gesteld. Hij had
niets van Herodes te vreezen, en kon ook geen geld door een
moord winnen. Ja zelfs, Lycinus had het in zijn macht om
Herodes door een proces te gronde te richten. En hij zou dàt
hebben nagelaten, maar wel zich zelf aan de gevaren van een
moordaanslag blootstellen? Dit is even ondenkbaar als dat
de beklaagde de opdracht heeft aangenomen. Want hij is
rijk en Lycinus niet, en zij zijn ook geenszins bijster goede
vrienden van elkander.
Zoo spreekt beklaagde met een vaardigheid van argumentatie,
die niet minder is dan die welke men in de tetralogiën
aantreft. Doch nu komt hij aan met een wending, die men niet
licht bij zulk een subtiel redetwister als Antiphon verwachten
zou. Een nieuw punt der beschuldiging weerlegt de spreker
niet door bestrijding met argumenten, doch hij zoekt juist zijn
grootste kracht, het hoogste bewijs voor onschuld daarin, dat
hij niet tegenspreken kán. De aanklacht hecht groote waarde
aan het feit, dat Herodes is verdwenen en nooit teruggevonden. Hoe verklaart zich de beklaagde over dit punt?
» Als ik gissen wil, zegt hij tot de rechters, kan ik het niet
beter doen dan gij. Want noch gij zijt schuldig aan den aanslag noch ik. Wil men de waarheid weten, vraag het een
der daders, want die kan ze het best zeggen. Want ik, die
de daad niet deed, kan niet meer zeggen, dan dat ik ze niet
deed, doch de dader kan het licht verklaren of anders zonder
moeite schoon gissen. Want de misdadigers zijn èn misdadig
èn zij vinden gemaklijk een verklaring van het misdrijf, doch
de onschuldige heeft moeite een gissing te vinden. ' Ieder
uwer ook, meen ik, zoo men hem iets vroeg dat hij niet wist,
zou alleen zeggen : ik weet het niet, en spoorde men hem
aan méér te zeggen, groot ware zijn verlegenheid. Leg mij
dan geen gebrek ten laste, waar ge ook zelf geen overvloed
hebt ; noch zelfs, mocht ik een juiste gissing maken, zie mijn
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verdediging daarin, doch het zij genoeg zoo ik mijn onschuld
bewijs."
Het zou dan ook _ niet de eerste maal zijn, dat de ware
misdadigers niet gevonden werden, en groot is voor de rechters
het gevaar, dat zij een onschuldigen veroordeelen.
De menschelijke getuigen en argumenten spreken dus den
beklaagde vrij. En ook de goddelijke teekens zijn vóór hem.
Een misdadiger berokkent onheil aan zijn medemenschen,
daar de god hen mede in 't verderf stort als hij den slechten
straffen wil. Doch hij zelf deed vele zeetochten, en nimmer
liep er een slecht voor hem of zijn gezellen af, en nooit ook,
zoo dikwijls hij bij offerplechtigheden was, belette zijn aanwezigheid een gunstige voorspelling der teekens.
Alles is dus in zijn voordeel, maar toch verlangt hij geen
besliste vrijspraak. Zoo de rechters hem thans vrij laten,
wacht hem een tweede proces voor den Areopagus. Dan eerst
zal hij geoordeeld worden, zooals de wetten op doodslag het
verlangen, en dan is er even goed gelegenheid hem te vonnissen, zoo hij schuldig mocht blijken te zijn. En dit uitstel
kan aan het recht slechts ten goede komen. Veel is thans
nog onduidelijk, maar wordt wellicht door den tijd opgehelderd.
5, Nu dus, laat mij vrij. Bij het proces voor den Areopagus
zullen mijn aanklagers den voorgeschreven eed afleggen en
en dan mij beschuldigen, en gij zult volgens de bestaande
wetten oordeelen : ik dan, zoo ik gevonnist word, kan niet
klagen dat ik onwettig te gronde ging. Dit dan verzoek ik
u, en ik schend uw godsvrucht niet, noch het recht dat mij
toekomt. Want in uw eed is ook mijn redding gelegen.
Volgt dus mijn redenen, en spreekt mij vrij."
Als redenaar krachtig en vindingrijk in argumenteering,
deftig van stijl, ouderwets voornaam van houding ; als staatsman geweldig in vinding en uitvoering van taktiek, trouw aan
zijn partij, doch bedrogen door den schijn van een idee, en
alle tastbare goed aan dien schijn opofferend, zoo was Antiphon,
de oudste pleitredenaar van beroep te Athene.

OVER ARCHITECTUUR
DOOR

H. P. BERLAGE NZN.

's Hertogenbosch heeft het groote voorrecht twee, ofschoon
èn ongelijksoortige èn eeuwen na elkaar ontstane, toch innig
verwante kunstwerken te herbergen, nl. de St. Danskerk en
de muurschildering in de raadhuishal van Derkinderen.
En dan, eerst gaande naar het middeleeuwsche monument,
luister ik daar met den grootsten eerbied naar de gothische
vormentaal, die zoo duidelijk en mooi leert van kunstige
overwelvingen, op lange ernstige aan de tooggeboorte sierlijk
omkranste pijlers, van een door gekleurde zonnestralen geheimzinnig verlichte koornis, stemmend die verwonderlijk
heerlijke ruimte.
Want die taal is muziek ; zij zingen, die getoogde luchtbogen, steunend op de in fioelen eindigende steunpijlers ; en
zij orgelen met het koorgezang meê, de rijk getraceerde roosvensters ; en zij jubelen uit hun kruisbloemen lofzangen ten
hemel, de oprijzende torens.
En dan krijg ik een machtig gevoel van bewondering voor
die middeleeuwsche architectuur, voor die zoo ernstig gewilde
kunst, resultaat der opperste krachtsinspanning van heel het
voor een gemeenschappelijk ideaal werkende volk.
Die kunst leert echter nog meer, den niet alleen oppervlakkigen beschouwer ; zij leert de oorzaak kennen van haar
wonderbaarlijke werking, die ook noodzakelijk moest ontstaan
als gevolg van de met groote liefde arbeidende gemeente.
Het is de samenwerking van constructie en ornamentiek, of
liever, de geornamenteerde constructie, zooals het echte wezen
der bouwkunst moet zijn, de zuivere strenge stijl.
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Semper sprak van een : »poesië des Raumes", die hij zelf,
hartstochtelijk klassicus en renaissancist, anders begreep dan
de romaansche en gothische kunstenaars, maar de juistheid
dezer uitdrukking in 't algemeen, zal door iedereen worden
gevoeld.
Wanneer ik nu spreek van een geornamenteerde constructie,
dan bedoel ik meer, dan het eenigszins industrieele woord
constructie zou doen vermoeden. Want daarover moet zeker
allerminst begripsverwarring zijn ; nl. over het al of niet
hebben eener nuchtere, gewone, absoluut niet bijzondere opvatting over construeeren, d. i. samenvoegen, d. i. bouwen.
Er moet weer komen die groote vereering van een kunstvolle
samenvoeging van verschillende deelen tot één groot harmonisch geheel, want »van het beste wat in den mensch omgaat,
zijn het enkel de opgestuwde vormen die beklijven."
Eerst dan zal de bedoeling van geornamenteerde constructie
worden begrepen, die de hooge architectuur is, nl. de samenwerking, gevolg van het elkaar begrijpen en daardoor waardeeren van architectuur, plastiek en picturale kunst.
Niet stonden toen naast elkaar burgerlijk bekrompen elk
van zijn vak sprekend, bouwmeester, beeldhouwer en schilder;
niets van elkaars kunst wetend, en heelemaal dus niet begrijpend dat zij elkaar moeten helpen, aanvullen. Vandaar dat
een bouwmeester die zijn werk wil versieren, geen beeldhouwer
vindt die dat goed doen kan, omdat er geen te vinden is,
die zich in zijn kunst heeft ingeleefd ; die zelf architectuur
heeft gemaakt. En hij zal evenmin een schilder vinden, die
architecturale composities heeft geschilderd, dus in staat is
zijn muur- en zoldervlakken te verluchten, want hij kan alleen
schilderijen maken, en een schilderij is geen architecturale
versiering. Deze afzondering is gekomen met de renaissance,
maar niettegenstaande dat, was toch een Leonardo da Vinci
nog evengoed ingenieur als schilder, wist Michel Angelo
naast zijn Mozes, toch den koepel van St. Pieter en het Sixtijnsche plafond te maken, was Rafael ook architect in Florence,
en zelfs Dombouwmeester te Rome. En vraag nu eens een
schilder naar een eenvoudige woonhuisgevel?
En nog hoeveel meer begrip van elkanders kunst hadden
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niet de kunstenaars der middeleeuwen, dan der renaissance,
want alleen dan is die eenheid van stijl mogelijk, die ons de
middeleeuwsche kunst meer nog dan de renaissance doet zien.
Want met de architectuur is het beeldwerk mooi opgelijnd,
strak met de pijlers en wimpergen meegaand, of de vegetabiel
behandelde lijsten en culs-de-lampe.
En van hetzelfde begrip van decoratieve conceptie zijn de
streng gecontoureerde figuur- en ornamentschilderingen, prachtig
van sober koloriet, die als een Oostersch tapijt de wanden
den mooien gloed doen afstralen ; óf in het glas gebrand,
de eerbied afdwingende ruimte met een duizend kleurigen
goudgloed belichten.
Die mooie strenge vlakheid - is voor mij het symbool geworden van ernstige schoonheid ; en ik denk aan dat soort
werk, van datzelfde juiste begrip van monumentale vlakversiering bij de schildering van Derkinderen.
Want de maker van die muurschildering heeft gerespecteerd
die opperste kunst van architectuur ; hij heeft niet alleen
willen maken een schildering, maar een machtige versiering
tevens, en daarom in stille omlijning zijn figuren gevat, en
het geheel gekleurd in kleuren die de wanden van den
Bosschen raadhuishal als met brokaatstof behangen doen
schijnen.
De Bosscher Dom is een merkteeken van een machtig
architecturaal kunstverleden ; de schildering geeft hoop op
een komende nieuwe architectuur.
Het is onbegrijpelijk dat het werk van een schilder mij
dat zegt, en dat het werk van een bouwmeester mij dat niet
zegt. Een schilder heeft getoond behalve den eerbied, ook
meer begrip te hebben van architectuur dan de architecten
zelve, hetgeen als een paradox klinkt. Maar het moet gezegd,
omdat ik weet, dat zij niet voelen, wat heerlijke kunst architectuur is. Ik weet dat zij niet ontroeren bij het naderen eener
stad van mooie architectuur. Hun »da's mooi hè", geeft, behalve alleen al dat ze 't zeggen, bovendien door den toon
voldoende te kennen, dat zij geen hartstocht hebben bij den
aanblik der ontzagwekkende gedenkteekenen der geschiedenis,
niet den hartstocht van een kunstenaar.
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Ik zou kunnen spuwen op al die bouwers, van wie ik weet,
en waar ik dagelijks de bewijzen van zie, hoe zij de architectuur behandelen als een veil schepsel.
Want zie, ik beef bij den aanblik van een Romaansch
kerkportaal, den indruk voelend van zooveel voornaamheid;
en zij gaan daaraan ter loops voorbij : »een knappe meid hè ?"
Dat weet ik alles bij ondervinding, en weet het bij intuitie
van hen die ik niet zoo van nabij ken.
Toch zouden deze bewijzen op zich zelf niet overtuigend
genoeg zijn, wanneer al het werk dezer lieden er niet was,
dat alleen gemaakte en niet gevoelde architectuur is.
Er is in den laatsten tijd veel geschreven en gedacht over
bouwkunst, om te trachten eenige klaarheid te brengen in de
verwarring van denkbeelden over architectuur, voor zoover er
werkelijk denkbeelden daarover bestaan ; want de uitvoerders
maken het door al hun slecht werk, al te gader copie met
den pedanten stempel van »motieven naar dien en dien stijl",
den beschouwers nagenoeg onmogelijk een goed oordeel over
architectuur te krijgen.
Ik zal een poging in die richting wagen, van het besef
doordrongen dat het eindelijk tijd wordt ook in architectuur
kaf en koren van elkaar te scheiden, zooals reeds in letteren
en in schilderkunst is geschied.
Bij totale afwezigheid eener uniforme architecturale overtuiging, datgene wat men in engeren zin stijl noemt, valt het
moeielijk een overzicht te geven van de architectuur van
den laatsten tijd, maar toch kunnen oorzaak en gevolg der
bouwkunstige beweging en ontwikkeling in den loop dezer
eeuw vrij nauwkeurig worden bepaald.
Beginnend bij het tijdstip waarop de laatste der zoogen.
historische stijlen, en daarmee dus ook de eigenlijke geschiedenis der architectuur eindigt, nl. : bij den »stile empire"
die ijskoude navolging van het bouwsysteem van het oude
Rome, want een Romeinsche renaissance kan deze van hooger
hand bevolen bouwwijze niet worden genoemd, kwam toch
als gevolg daarvan een opnieuw gewekte studie der klassieken. Maar de kunstenaars na het eerste keizerrijk zoeken
hun school niet bij de Romeinen, zooals zij, die in de 1 5de eeuw
.
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de groote renaissance voorbereidden, maar zoeken deze hooger
op, aan de nog zuiverder bron, nl. bij de Grieken. Maar
met zoeken vindt men nog niet altijd, n'en déplaise het bekende spreekwoord ; want die zuivere bron bleek althans
van de architectuur niet de ware te wezen.
Dat de architectuur minder dan alle andere kunsten van
de Grieksche kunst moest en kon leeren, heeft zijn oorzaak
in haar eigenaardige kwaliteit van praktische kunst te zijn,
d. w. z, van kunst met een reëel doel, met de noodzakelijkheid van praktische behoeften te moeten bevredigen.
Dit maakt haar ten eerste direct afhankelijk van zeden,
gewoonten en over-leveringen van een volk, maar bovendien
van de gesteldheid van het land, dat het bouwmateriaal moet
leveren. En daar nu de kunst van het Grieksche volk 2000
jaar van onzen tijd verwijderd is, dat volk zelf geheel andere
levensbehoefte heeft dan wij, en bovendien een geheel andere
soort land bewoont dan de volken van midden Europa, zoo
is het duidelijk dat wij in de T 9de eeuw niet veel met die
Grieksche kunst konden uitvoeren, om niet eens te spreken
van de veel idealer beteekenis die de beschouwing krijgt,
wanneer men denkt aan het liefdelooze en daardoor gevoelboze dat er moet zijn, in een kunst d. i. liefde, die niet van
ons zelf - is.
Dat toch het klassicisme moest zegevieren, wijst dus op

het totaal verloren zijn geraakt van dit ideale begrip, en de
dienovereenkomstige resultaten bleven dan ook niet uit.
In Duitschland was reeds Schinkel begonnen in zuiverGriekschen geest te styleeren en hij debuteerde met de
Berlijnsche hoofdwacht, een naar den aard eenvoudig gebouw,
met een dorische colonnade. Het succes was als de triomf
van een baanbreker en het moderne bouwkunstig genie scheen
geboren. De nu volgende belangrijke bouwwerken werden
hem toevertrouwd, onder welke het groote theater aan de
»Gensd'armesmarkt". En het »Spree-Athen" bleef den
grooten bouwmeester bewonderen.
Nu, aan het eind van deze eeuw, nu wij een overzicht
hebben van haar kunst-beweging, en op het oogenblik zeer
zeker aan alles denken, behalve aan een neo-grec, als te zijn
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de kunst die ons den gouden tijd van 2000 jaar geleden,
zal weer doen leven, heeft van dien roem wat afgedaan, en
dat moest zoo komen.
Als men slechts bedenkt, alleen alweer de praktische zijde
in aanmerking nemend, dat de Grieksche gebouwen slechts
één verdieping hadden, dan moest een hooge theaterbouw
wel tot een nuchtere opeenstapeling derzelfde motieven aanleiding geven ; waarom dan maar niet liever bij de Romeinen
gekeken, die daarvoor al een veel betere oplossing hadden
gevonden. En daarbij kwam nog wel de ongelukkige situatie
der Duitsche hoofdstad, ver van het bergland, dat de voor
een degelijken bouw noodzakelijken bergsteen, dus het materiaal moest leveren ; reden waarom als te duur, och die arme
Grieken 1 dat dan ook maar niet werd gebruikt, maar door
pleister werd vervangen. Wij zijn op dit oogenblik met onze
kritiek en zuiver onderscheidingsvermogen nog wel niet tot
een hooge kunst genaderd, maar dàt resultaat hebben wij
toch bereikt, een dergelijke wijze van werken als absoluut
onverdedigbaar te oordeelen, en n'importe ou als schijnkunst
te beschouwen.
Nog slimmer ging het bij ons landen, waar de toenmalige burgerlijke nuchterheid, en de karakteristiek nationale zuinigheid,
beiden zeker geen factoren waren om de bouwwijze, al was
hare opvatting dan ook valsch, tot hooger vlucht te voeren.
Van alles werd een Grieksche tempel gemaakt ; d. w. z.
het werd geprobeerd, om dat natuurlijk een algeheele copie
een onmogelijkheid bleek. Den middenbouw, een gebouw
moest natuurlijk bestaan uit een centraalrisaliet en twee
vleugels, werd de vorm van een Grieksch prostylos gegeven,
d. i. een kolonnade met den driehoekigen tympanon. De
beide vleugels lang of kort, zonder eenigen samenhang met
de middenpartij waren zonder eenige ernstige architectonische
opvatting hoegenaamd, en de nuchterheid vierde er hoogtij.
Het onderwijs in architectuur in die dagen bestond dan ook
alleen in het nateekenen van Grieksche tempels.
Deze absolute miskenning van een vel vruchtbaarder
school, die van vaderlandschen bodem, zou misdadig zijn,
wanneer ze niet volkomen te goeder trouw geschiedde.
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Men weet niet wat echter was, de werkelijke bewondering
der Grieksche kunst, of wel de volmaakte blindheid voor
de mogelijkheid van iets zelf te maken, gevolg van een soort
van mode van alleen het klassieke te bewonderen. Meende
men werkelijk oud Griekenland te eeren door zijn kunst onder
een anderen hemel over te brengen ?
En, helaas, goede trouw is onbetichtbaar. Men kan ze
zelfs niet al te hard vallen, die onbeteekenende liefhebbers
dier dagen, die vrijbuiters, die verkrachters, die knoeiers.
Men kan ze niet eenmaal beschuldigen, zij die begonnen zijn
het wezen der architectuur te miskennen, door het niet te
begrijpen ; ja men wordt zelfs nog gedwongen een soort van
eerbied te hebben voor de geestelijke vaders van de onverschilligen van dezen tijd. Want dat is het eigenlijk ; omdat
zij het wezen der architectuur niet begrepen, bleef hun die
zuidelijke kunst natuurlijk ook vreemd, en maakten zij er dan
ook maar wat van; want bij aanwezig zijn van dat begrip
zouden zij die kunst ongerept hebben gelaten.
Want ach ! heb maar eens het geluk de statige pracht, de
absolute macht, en de minachtende kracht te zien afstralen
van een dorisch triglyphenfries, en ge begrijpt waarom die
neo-grec bouwmeesters beter hadden gedaan niet naar die
heerlijke kunst van het oude Griekenland te kijken.
En toch zijn het niet die overwegingen geweest die de
reactie brachten. Veeleer was het een soort van chauvinisme,
een wel wat pedant maar toch begrijpelijk patriottisme, dat
in het midden dezer eeuw een opleving ook in de architectuur
bracht, die in hare, met dat al onvruchtbare liefde voor
oud-Griekenland dreigde ten gronde te gaan. Men meende,
en niet geheel ten onrechte, het had er ten minste den schijn
van als of men het deed, nl. de geschiedenis te raadplegen,
en van haar te leeren.
De groote renaissance der I 5 de eeuw, als reactie tegen de
middeleeuwen, bracht de volkomen bevrediging der moderne
behoeften, vooral in Italië waar de barbaarsche kunst slechts
noode was geduld, niettegenstaande ze onsterfelijke werken
op dien klassieken bodem heeft achtergelaten.
En juist in haar eerste periode, die van zoeken, moet die
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renaissance, die echt nationale kunst worden gezien, nog
volkomen beheerscht door die wonderbaarlijk mooie school
van logisch constructieven zin die was voorafgegaan ; een
school van volkomen bewust werken, gevolg van die groote
machtige liefde die zelfs den geringsten werkman, als noodzakelijk deel van het geheele kunstenaarsgild, bezielde.
Dat bewuste werken zien wij vooral aan de beheersching
van het materiaal, d. w. z. stijlkundig gebruik, resultaat van
eeuwenlange ervaring ; en deze sloot van zelf alle vervalsching
uit. Het muurvlak had die rustige maar toch duizendkleurige
schoonheid, die alleen het voor dat doel meest passende en
onvervalschte materiaal geven kan. De pilaster en halfzuilen,
de reeds door de Romeinen valschelijk gebruikte constructie
deelen, waren nog niet tegen het muurvlak aangebracht. De
vensters doorbraken den muur alleen daar waar ze noodig
waren, van de alleen noodzakelijke afmetingen.
De topgevel, echt middeleeuwsch nog als front van het
stijle dak in het Noorden ; in het zuiden waar de platte
daken inheemsch waren, was dit karakteristiek pittoreske
bouwdeel onbekend ; daar was de goot- (niet kroon) lijst de
dominante van het gebouw, geheel in klassieken geest. En

wat nog een sobere maar juist aangebrachte versiering der
verschillende bouwdeelen ; maar juist door die soberheid zoo
expressief. Zelfs bij groote rijke behuizingen, waar ze rijker
werd toegepast, vergat ze haar rol van ondergeschikte niet.
De verschillende vertrekken waren nog gedekt met het
gezellig constructieve balkenplafond, waar decorateur, beeldhouwer en schilder hun gedistingueerde ornamentiek op sleutelstuk en balkenkop, op karbeel en console brachten.
Al deze mooie dingen waren uit de middeleeuwsche school,
maar modern en elk land kon deze in een andere, nationale
vormwijze toonen. En daarom kwam de vraag : Waarom
zou men nu in de 19de eeuw, behoudens enkele wijzigingen,
deze ook niet toepassen. En zoo kwam over geheel Europa
met onweerstaanbaren drang die liefde voor de nationale renaissance, als een verademing eindelijk los te zijn van het hellenendom, en zag men reeds een renaissance der renaissance
binnen niet al te langen tijd te gemoet.
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En weer kunnen we nu een oordeel vellen over deze begrijpelijk enthousiaste beweging, die werd gepropageerd met
een jubel als van een »wiedergefundenes, verlornes Gluck."
Dat oordeel kan dit enthousiasme niet anders, dan van valschen aard beschouwen, doch alvorens dit te motiveeren en
daardoor te komen tot vaststelling van een bepaald positief
standpunt, dient een kort overzicht der midden - I gde eeuwsche
renaissance beweging gegeven in die landen die voor die
beweging van de meeste beteekenis zijn geweest, nl. Frankrijk
en Duitschland.
Beschouwt men het eerst de Fransche architectuur der
laatste jaren dan valt het op, dat er van een bepaalde renovatie geen sprake kan zijn. De roemrijke traditie der monarchale tijdperken leidde als vanzelf tot een voortwerken in deze
richting, en zelfs de bekwaamste bouwmeesters onder welken
Paul Sédille en Charles Garnier wel als de besten onder hen
kunnen worden genoemd, zijn van de traditie eenerzijds, maar
ook van den invloed der Italiaansche renaissance niet vrij
gebleven. Bovendien werkt de altijd nog in klassieke richting
gehouden académie, met haar in alle consequenties opgevatte
»prix de Rome" er toe mee zeker nog niet veel nieuws te
doen zien, al kan het niet worden ontkend dat de in het
algemeen geniale aanleg der Franschen hen, eenmaal uit
de banden van het onderwijs ontslagen, werken doet voortbrengen die in niets meer aan een klassieke opleiding doen
denken.
Doch de Franschen voelen zich nu eenmaal het best thuis
in de kunst waarmee ze tweehonderd jaar geleden de wereld
hebben veroverd, in de rijke luchtige, maar niet van overlading vrij te pleiten architectuur van den »roi soleil", en
die zucht tot overlading kenmerkt nu nog zelfs hun beste
werken.
De bekende opera te Parijs is van deze het type, en tevens
de »ruhmeshalle" der moderne Fransche architectuur. Dat het
werk een zeer sterk persoonlijk cachet draagt, is op zich zelf
beschouwd niet een zoodanige verdienste, als men nu en dan
wel gelieft op te geven, aangezien het tegendeel wel nooit
als hooge kunst zal worden geprezen.
28
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Vraagt men nu of diezelfde opera een » epochemachendes'
werk is, dan geloof ik dit ontkennend te moeten beantwoorden, aangezien het met alle kwaliteiten van planindeeling in
zijn opbouw niet te zien geeft een ernstigen wil naar een ander
soort doen, dan juist de werken van het bekende tijdvak
der Fransche kunst te zien geven, maar wel dezelfde gebreken, nl. van decoratieve overlading, die de, zeker niet
in alle opzichten geslaagde verhoudingen, niet vermocht te
redden.
Het spreekt van zelf dat Garnier over zijn werk heel wat
heeft moeten hooren ; trouwens dit zou met een veel beter
werk zeker niet minder geweest zijn ; zelfs de volmaaktheid
wordt nu eenmaal ongunstig beoordeeld ; maar dat de kritiek,
die juist die overlading afkeurde, in deze het vrij wel bij het
rechte eind had, is uit het bovenstaande duidelijk.
»Ne pouvant la faire belle tu l'as fais riche" was o. a. de
in weinig woorden saamgevatte kritiek van M. Prudhomme,
waarop door Ch. Garnier natuurlijk een repliek werd gegeven
waarin hij trachtte de rijke behandeling van zijn gebouw te
argumenteeren.
De inhoud van deze repliek is in 't kort deze : » het operagebouw is in de eerste plaats de tempel der kunst, en wel
in 't bijzonder van die kunst die 't oog boeit, het gehoor
streelt, tot het hart spreekt, en de hartstocht in beweging
brengt, in één woord, die den 'geheelen rijkdom van 't menschelijk organisme tot zich trekt ; deze uitingen van het gevoel
moeten zich ontwikkelen te midden van eene zich daaraan
parende aangename omgeving en de overvloed van gewaarwordingen door het lyrisch drama opgewekt, moet harmonisch
samengaan met schoone en weelderige vormen in de architectuur.
Dat dit antwoord, per slot van rekening zeer gemakkelijk
op te stellen, weinig steekhoudend is, zal door niemand
worden ontkend.
Het operagebouw van Parijs vertoont dus het meest monumentale type der in Frankrijk gevolgde architectuur ; al
zijn er natuurlijk ook andere belangrijke werken, die, afgescheiden van den persoon des auteurs, wijzen op een studie
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van andere kunst dan de barokke Fransche en Italiaansche
renaissance.
Belangrijker is echter de moderne renaissance beweging in
Dnitschland, vooral omdat sedert den oorlog, de bouwlust
niet alleen, maar ook de zucht tot een uitwendig vertoon
der nationale grootheid op verbazende wijze is toegenomen.
Maar die beweging is vooral voor ons land belangrijk, omdat
wij daarvan den terugslag hebben ondervonden, die in sommige
opzichten goed, doch in 't algemeen ten nadeele op onze
moderne architectuur heeft gewerkt.
(Wordt vervolgd).

VAN SAINT LOUIS NAAR TRIPOLI
DOOR

G. VAN VLOTEN.

De luitenant-kolonel der mariniers Monteil heeft in de jaren
1 890 92 opnieuw de streken bezocht, waar Barth zijn gevaarvolle reis deed, waar Richardson en Vogel hun leven aan de
wetenschap ten offer lieten.
Het gold de stichting eener commercieele verbinding tusschen de Fransche coloniën aan den Senegal en het meer
Tschad, en de exploratie van de grenzen aan den Franschen
spheer van invloed bij de conventie met Engeland van 5 Aug.
i 890 gesteld. Die grenzen werden aangegeven door een ideale
lijn getrokken van Say aan den Niger naar Baroa aan het
Tschad-meer, door de nog altijd onafhankelijke moslimsche
negerstaten Socoto-Kano en Bornoe.
Monteil heeft deze taak gelukkig volbracht. Men hield hem
reeds voor verdwenen en op het einde van i 891 bestond in
de best ingelichte kringen aan zijn dood geen twijfel meer,
toen den 23sten Mei 1893 te Parijs de tijding kwam dat de
kloeke reiziger te Kano was aangekomen. Daarna vernam men
ook van zijn verblijf te Socoto en zes maanden later ziet men hem
zelf verschijnen te Tripoli. Met zijn kleine karavaan was hij dwars
door de Sahara naar de kust getrokken. Daar wacht hem als
gepaste belooning, het Legioen van eer. Wij bezitten van deze
expeditie nu ook in sierlijke uitgaaf het reisverhaal 1). Op den
omslag ziet men des reizigers uitgeputte karavaan door de
rulle vlakte trekken. Op den voorgrond een zieltogende kameel.
i) De Saint-Louis á Tripoli par le Lt. Col. Monteil. Paris, Alcan 1895.
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De andere schijnen door hun magerte te willen aantoonen
dat ook zij het niet lang meer maken zullen. In hoever men
de inwendige illustraties (van Riou) vertrouwen mag weet ik
niet. Monteil vertelt dat zijn photographeer-toestel hem reeds
in den aanvang der reis ontstolen werd, terwijl de clichés die hij
naar Parijs opgezonden had, bij zijn komst aldaar onbruikbaar bleken.
De wetenschappelijke waarde van dit boek ligt in de nieuwe
mededeelingen die het geeft over de geschiedenis van den
westelijken Soedan, waarin na Barth's bezoek (1850-54) zooveel veranderde. Het vult Barth's opgaven aan en bewijst opnieuw de nauwkeurigheid van den grooten reiziger. Het geeft
voor het eerst de topographie van de landen in den Nigerbocht tusschen Segoe en Say die voor Monteil nog niet doorkruist was. Het bevat wetenswaardige mededeelingen over
het handelsverkeer der Haussa-landen waarin vooral de kola-noot
een groote plaats bekleedt. Interessant wat Monteil vertelt
van de slavernij in deze gewesten, die men er volgens hem
volstrekt niet opvat op de wijze der Europeërs en Arabieren 1)
en die er eerder met den naam krijgsgevangenschap, captivité,
zou moeten worden aangeduid. Hij toont aan dat de gevangenen
eens op de plaats hunner bestemming aangeland, als zonen
des huizes worden behandeld, want hun lot kan den volgenden
dag gedeeld worden door hun eigen meester. Te Kano maken
de vrijen nog geen vijfde der bevolking uit. De slaven (captifs)
kunnen, eens gehuwd en met kinderen gezegend, niet meer
verkocht worden. Zij brengen het zelfs tot de hoogste waardigheden in den staat. De slavernij in Soedan moet beschouwd
worden als een sociale en economische noodzakelijkheid, want
gehuurde arbeid zou in gebreke van een gepast ruilmiddel
moeten beloond worden met de produkten van den bodèm
zelf. »Si la main-d'oeuvre servile n'était point, comme la
main d'oeuvre mercenaire ne peut exister il n'y aurait pas
i) Het is merkwaardig van dezen kenner van Afrikaansche toestanden het volgende te lezen: »Je dis a dessein captif et non esclave, car l'esclavage a été, s'il
nest plus une laie loute européenne. L'esclavage tel quel les Arabes et les Européens
à leur exemple, font compris, implique 1'idée d'une inferiorité morale de la race
asservie. De '.a' a traiter comme un vil bétail les malheureux noirs il n'y avait
qu'un pas; il à été franchi.
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de société, mais bien des individus sans cohésion." Monteil voorziet het einde van den toestand eerst wanneer het roerend vermogen zoo gemakkelijker verplaatsbaar, als lichter te verhandelen zal zijn, anders gezegd, wanneer het geld als ruilmiddel
algemeen in gebruik zal komen. (p. 289.)
Dit boek is ook lezenswaard om de wederwaardigheden
van den schrijver. Monteil is een eenvoudig officier die vertelt
zonder veel omhaal of zelfverheerlijking. Hij is een man van
actie, maar die ook de humane kwaliteiten bezit, noodig om
vreemde rassen te begrijpen en te voelen dat zij met al hun
tekortkomingen toch ook in andere opzichten weer mooier en
beter zijn dan wij. Kwaliteiten die Barth in zoo hooge mate
bezat, en van welke, als ik mij niet bedrieg, ' de gevierde
Stanley min of meer verstoken was.
Want het schijnt soms dat fanatisme, bloeddorst en vreemdelingenhaat die wij Europeanen gewoon zijn van andere
rassen te ondervinden en op grond van welke wij deze rassen
gewoon zijn inferieur te noemen, vooral daar voor den dag
komen, waar wij prat op onze superioriteit, ons op heerschzuchtige en taktelooze wijze tegenover hen gedragen. Barth
heeft deze Afrikanen goed begrepen. Hij verstond het zonder
zichzelf te verkleinen met deze menschen als gelijken te verkeeren. De beste hunner en de edelsten werden spoedig zijn
vrienden, die gaarne van hem leeren wilden en op alle wijzen
zijn onderneming steunden. Zij toonden voor zijn welzijn een
levendige belangstelling en als hij tot stervens toe ziek op
zijn leger lag zeiden zij : Abdulkarim mag niet sterven.
Ook uit Monteils reis krijg ik den indruk, dat de bevolking
van Midden-Afrika, mits behoorlijk aangepakt, toch nog zoo
fanatiek en bloeddorstig niet is. Deze reis heeft niets van een
plezierreis (tenzij men de heerlijke gewaarwording van den man,
die met opoffering van alle comfort zoo mooie en vreemde
streken bereist, door het woord plezier zou willen uitdrukken),
en op elke bladzijde haast bewonderen wij het doorzicht en
de kalmte, de moreele kracht van den handigen Franschman.
Maar er valt, dit blijkt dan toch, met de lieden door wier

land zijn weg hem leidde, wel te redeneeren. Hij geeft daarvoor zelfs behartenswaardige wenken (p. 59). De neger is
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besluiteloos in de hoogste mate. Doet zich een moeielijkheid
voor, dan stelle men hem tusschen twee uitersten ; tien tegen
één dat hij ten slotte den middenweg, die ook u het voordeeligste is, aanvaart. Gij zijt in een dorp aangekomen en wilt
er overnachten. De bevolking is vijandig en de chef onvermurwbaar. Gij vraagt : wilt gij dat ik uw dorp onmiddellijk
verlaat of wilt gij mij liever berooven van mijn bagage ? Het
einde is dat men blijft tegen matige vergoeding. De passie der
negers zijn geschenken, zij vlammen naar de zilvergemonteerde pistolen, de goudbestikte bornoezen, de speeldoozen,
de harmonica's, die de Europeër in zijn koffers met zich voert.
Enkele dingen hebben wonderlijken aftrek. Barth wist met een
dagelijksch pensioen van één naald een persoon, dien hij zijn
geheimraad Idris noemt, maandenlang aan zich te binden. Op
zijn reis naar Baghirmi was dit Europeesch product zijn eenig
bestaansmiddel, dat hem den eervollen titel naaldenprins verschafte. Behendig met geschenken te werken, niet te veel te
gelijk en op den juisten tijd te geven, te maken dat men altijd
nog wat overhoudt, ziedaar het A B C van den Afrika-reiziger.
Dank zij deze gave, is het Monteil niet moeielijk gevallen zijn
tractaat door verschillende negervorsten te doen teekenen. De
Fransche vlag nam men, om zijn mooie kleuren, er dan gaarne
bij. — Slechts eenmaal was onze reiziger in een gevaarlijke
positie. Wij spreken niet van de honderden moeielijkheden van
ondergeschikten aard die de kleine karavaan dagelijks te overwinnen had, maar van dien eenen keer dat werkelijk zijn leven
in gevaar was, op zijn doortocht van Say naar Socoto. In deze
streek woont een van Socoto onafhankelijke bevolking, die
zelf weer in onderscheiden staatjes gesplitst is, maar waarvan
eigenlijk elk dorp zijn eigen chefs of koningen heeft. Het zijn
de staatjes Djerma, Zaberma, Mauri en Kabbi. In dit land wordt
de arme reiziger, 't zij Europeaan of inboorling, meedoogenloos
afgezet en bestolen. De geschenken worden hier geëischt als
een tribuut, als passagegeld. Het is moeielijk, zegt M., zich
een denkbeeld te maken van het schaamteloos egoïsme, van
de begeerigheid van dit ras, van zijn kwade trouw en verraderlijke plunderzucht. In Kus ontsteelt men hem onder de oogen
van den schildwacht zijn képi, zijn hoed en al zijn lijflinnen.
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In Tossi loopt de beker over. Het opperhoofd heeft zijn behoorlijk loon gekregen, maar men weigert nog de karavaan
te laten vertrekken. De bevolking toont zich zeer vijandig,
allerlei presenties daken op. De scheikh vindt zijn geschenk
niet fraai genoeg; hij spreekt van goud, schalen, bekers etc.
Eindelijk zal hij met een stuk wit flanel en een 5 frank-stuk
genoegen nemen. Monteil laat den volgenden morgen opladen,
daar komt het factotum van den chef, het geschenk van den
vorigen dag wordt opnieuw geweigerd. Dat was te veel. Het
is de toeleg om na elke concessie van mijn kant meer te vragen,
zegt Monteil, en wij gaan nu, of de chef het goedvindt of
niet. Terwijl hij bezig is het dorp om te trekken, wordt daarbinnen de tam-tam geroerd. De heele bevolking loopt uit met
boog en pijlen, lansen, stokken enz. Monteil zal den aanval
afwachten. Ik kan niet besluiten, zegt hij, op dit honderdtal
wilde dwazen (inconscients), waaronder verscheiden vrouwen
en kinderen, en die zelfs ' niet over vuurwapenen beschikken,
te schieten. Op het oogenblik dat hij een individu beetpakt,
dat op 5 à 6 pas afstand zijn boog op hem aanlei, komt de
chef aangeloopen en bezweert hem kalm te zijn. De kwestie
van het geschenk komt opnieuw aan de orde, maar zonder
resultaat. Monteil begrijpt dat hij zich slechts met een list er
uit redden kan. Hij zal zijn kamp verplaatsen, zegt hij, en de
onderhandeling hervatten als hij opnieuw geïnstalleerd is. Op
deze wijze krijgt hij een positie die hem in de gelegenheid
stelt buiten het dorp om den weg te bereiken dien de karavaan
nemen moest. Deze beweging geschiedt zonder moeite. Hij
richt zich in en omringt het kamp met een koord om te beletten dat men de bagage nadert. De menigte wordt nu dreigend. Hij heeft niet meer het dorp alleen op den hals, maar
alle omringende dorpen, die op het geluid van den tam-tam
zijn toegesneld. Zijn manschappen staan op de bagage, de
wapens zijn gereed. Monteil, het ocg op zijn revolver, onderhandelt over de geschenken. »Wij zijn overgeleverd aan het
geringste toeval dat een onzer in strijd zal brengen met een
dezer wilde mannen, die bij intuitie weten dat alleen verboden
is toe te slaan, maar dat hun al het overige is geoorloofd."
Er komt een man naast hem zitten dien men te midden
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dezer drukte vergeten had een aankoop van den vorigen dag
te voldoen. Hij verwijdert zich een oogenblik en komt dan
terug en zet zich op dezelfde plaats. Waar is uw stok ? vraagt
hij nu op eens aan Monteil. Het was een ebbenhouten stok
waarin een stylet dat men door een veer te voorschijn drukken
kon. De stok is weg, men kan hem niet vinden. De man:
zoek maar niet, want hij is gestolen. M.: als gij den dief
kent en mij den stok terug bezorgt, geef ik u twintig sous.
De man : Geef hier. M.: Neen, eerst moet ik den stok hebben.
De man : Ik heb hem gestolen en als ik twintig sous krijg
geef ik hem terug. Monteil biedt hem een stuk van i o sous
dat voor de negers hoegenaamd geen waarde heeft. De man
weigert en verwijdert zich woedend dat hij nu den stok houden
moet, waaraan hij niets heeft omdat het stylet gebroken was.
De komst van den Djermakoy (vorst van Djerma) maakt een
einde aan het tumult. Men heeft zijn bevelen miskend. Alles
moet den reiziger worden teruggegeven. De kosten van deze
uitspraak zijn i 5 frcs. Monteil geeft ze gaarne, want hij kan
vertrouwen op de belofte van den Djermakoy dien eraan gelegen
is »hem zoo vet mogelijk aan zijn chef, den vorst van Kabbi,
af te leveren." De nijdige dorpelingen verdwijnen nu een voor
een om voor sympathieker tronies plaats te maken (p. 2 14 I9).
Ik zou uit dit boek nog veel meer plaatsen willen aanhalen
aardig om hun doorleefd zijn, om den eenvoudigen stijl, om
den kijk dien zij geven op deze zwarte bevolkingen, waaraan
zelfs in hun brutaliteit nog zekere humor te kleven schijnt.
Zie hier in Monteils eigen woorden zijn ontvangst aan het
hof van Kano (p. 271). Après avoir traversé une très grande
cour remplie de gens en attente, j'entre dans une vaste salle
ou foule de gros turbans sont debout et, d'une voix grave
lancent à tout instant: Seun ! Seun ! entrecoupant de temps
à autre d'une exclamation différente, bientot suivie de nouveaux
Seun ! Seun ! Disons tout de suite que le roi, dans une
alcove voisine est en train de revêtir, pour me faire honneur,
un superbe pantalon, un superbe boubou (vest), un superbe
turban ; c'est ce que témoignent les courtisans en disant : Le
roi met een beau pantalon Superbe ! Suberbe ! Le roi met
een beau boubou. Superbe 1 Superbe !

434
Wat een aardige figuur is scheikh Ashim de vorst van
Koeka. Een oud heer van een 50 à 5 5 jaar. Een eerlijk
man en zeer geloovig moslim met een schrander en open
gelaat, waaruit een zachte diepe blik straalde. Het was
een denker gedoubleerd met een philosoof en litterator.
Maar hij was van een uiterste weekheid, en groot vriend
van goede tafel en mooie vrouwen. Hij was niet tot een
energieke daad in staat. Hij was van natuur edelmoedig
genoeg, maar de groote kosten die zijn huishouding drukten, noopten hem deze eigenschappen het zwijgen op te
leggen. De scheikh had overal laten rond zoeken naar
een exemplaar van de i oo i nacht. Hij had zelfs in Constantinopel laten vragen, maar vergeefs. Monteil had dat
gehoord en bracht er hem een mede. Hij laat als slim
diplomaat in de vertaling van Carnots introductiebrief de volgende paragraaf inlasschen : P.S. Ik weet dat gij vergeefs een
exemplaar gezocht hebt van de duizend en één nacht. Ik
geef u er een dat ik genomen heb uit mijn eigen biblotheek.
Gij zult dat aan Scheikh Ashim in mijn naam overhandigen.
Ook vele andere geschenken krijgt de vorst, maar geen dat
hem zoo'n genoegen doet als dit.
Neen ik geloof niet nu ik Barth's reizen nog eens heb doorgebladerd en nu ik het verhaal van Monteil gelezen heb, ik
geloof niet dat voor een eerlijk en schrander reiziger, een
reiziger met kalmte en begrip, van de menschen in Afrika
het gevaar te duchten is. Dit schijnt mij veeleer te liggen in
de overspanning, onvermijdelijk verbonden aan een energiek
optreden onder de heete stralen van de Afrikaansche zon. De
menschen zijn overal dezelfde en misschien, voor wie ze wel
kent, in Afrika nog wat makker 'dan in het geciviliseerde
Westen. Maar de Europeaan is nerveus en snel in zijn denken
en handelen, hij overspant zich waar de neger geneigd is in
te slapen. Er wordt van den reiziger en eigenlijk van allen
die verkeeren, in tropische gewesten, gevraagd een tusschenstemming tusschen deze twee. Eerst dan zal hij in staat zijn
het leven in zich op te nemen en te verwerken dat daar
onder de tropen geleefd wordt. Eerst dan ook zal hij zijn
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roeping vervullen kunnen om dat leven te leiden zonder het
te miskennen en zonder er zelf in onder te gaan.
Barth, toen hij voor het eerst deze landen betrad en hun
geschiedenis in den loop der tijden overdacht, Barth was diep
getroffen door het schouwspel van het wonderbaar en geheimzinnig volkengewoel van dit eerst half ontsloten werelddeel,
van die wisselende rijken die elkander onophoudelijk volgen
en verslinden en nauwelijks een spoor achter laten van hun
vroeger aanzijn, zonder nochtans, eenigen vooruitgang aan te
wijzen in wat hij hun gesamnmtleben noemt. En hij stelt zich
de volgende vraag : Is de levenskracht van deze volken reeds
uitgeput of zou nog de kiem bestaan waaruit een nieuw leven,
nieuwe scheppingen, nieuwe rijken te ontwikkelen vallen ? Het
verval van het Pullo-rijk Socoto en Bornoe is, dit blijkt uit
Monteil's opgaven, na Barth's bezoek niet opgehouden. De
oude scheikh Ashim, de koning-bonvivant met litterarische
neigingen, is misschien de type van décadence van zijn volk.
Is er werkelijk een kiem van nieuw leven aanwezig, dan schijnt
mij Europa geroepen die tot ontwikkeling te brengen. Sommigen
zullen wijzen op den Islam. Ook Monteil geeft toe dat de
Islam een vooruitgang is voor de fetichistische heidenvolken
waar hij orde brengt, en de traditionneele tyrannie der vorsten
binnen zekere grenzen terug dringt. Maar in de negerstaten
waarvan hier sprake is heerschte de Islam reeds voor eeuwen
en hij schijnt er nu te slapen als bijna overal. Zijn laatste
groote élan was in 1802 de opstand van Othman dan Fodie
den stichter van het Pullo-rijk Socoto. Enkele religieus-politieke bewegingen vallen later aan te wijzen, maar allen zijn
verloopen, zooals de Mandi-beweging in den oostelijken Soedan
reeds verloopen is, in statenvorming en statenverval.
De taak die den Islam te veel is zal Europa op zich nemen.
Het zal voor dien tijd echter nog veel te leeren hebben en
veel af te leeren. De grove • winzucht die tot nog toe voorzit
en die zich onbeschaamd genoeg voor beschaving uitgeeft in
de eerste plaats. Waar de Islam sterken drank verbiedt daar
staan de Europeanen die hem invoeren, stellig op een lager
niveau dan hij. De Europeaan leere menschelijkheid voor hij
zich beroeme op zijn hoogere beschaving.
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Aan den Franschen post te Ségou in Senegambie zitten de
officieren en employés in het gouvernementsgebouw bijeen.
(p. 23.) »Tout à coup autour de la table un silence se fait.
Les domestiques entrent qui ont fini leur service, ils vont
regagner le village pour la nuit; ils se rangent et celui qui
par sa situation a le droit de porter la parole gravement
prononce ces mots : Commandant, messieurs les officiers. Toutes
les brutes, tous les animaux qu'il y a dans le poste, y a dire
bonsoir. Bonsoir les animaux, bonsoir les brutes répond gravement Underberg." Monteil vindt dit een kostelijke grap. Maar
er ligt in deze soort van jovialiteit iets wat doet vragen:
Wie zijn hier de brutes, wie de animaux?

SPINOZA'S ETHICA.
DOOR

ALBERT VERWEY.

Ethica van Benedictus de Spinoza, vertaald door
H. Gorter. Loman & Funke, 'sGravenhage, 1895.

I.
Het kan niet de bedoeling zijn in een enkele bladzij een
uiteenzetting te geven van deze Ethica. Want het heldere
begrip van Spinoza's Leven is er niet een dat met de simpele vonk van een brandend woord in de breinen geworpen
wordt. Ik zeg Leven voor zijn Deus sive Substantia, omdat
het mij juist dat lijkt wat ik familjaar en heilig, in dichterlijken droom of nuchterder betrachting, van kind af zoo heb
genoemd.
Maar dat onbegonnen en nooit eindende Leven, zonder dat
niets is, en waarbuiten niets zijn kan noch begrepen wordt,
dat werkend naar de eeuwige wetten van zijn wezen,
altijd één, door het verstand niet anders dan als een aldoor
ander wezen kan bevat worden ; — dat Leven, zelf eeuwig
en eindeloos, maar waaruit volgen oneindige dingen op oneindige wijzen, ook die tijdelijk en eindig zijn, de heele voortgebrachte natuur, als Spinoza zegt, en die ook weer werkende
in haar eigen oorzakelijken samenhang ; dat Leven is voor
Spinoza nog maar de kern-idee, het kern-wezen, waarom zich
evenals het kosmische, het geestelijk en zedelijk bestaan
groepeert.
Omdat dit Leven in alles is, en wij het nu erkennen als
een Ziel en dàn als een Ruimte, is het leerzaam en aangenaam
voor ons gering verstand, nu die Ziel, dan die Ruimte in het
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levend heelal te volgen, en te zien hoe het, als Ziel-heelal of
als Ruimte-heelal opgevat, altijd een zelfde oorzakelijk verband
in zijn tijdelijke verschijnselen, een zelfde verloop van eeuwige
wetten in zijn oneindige wezen houdt. Gedachte noemt Spinoza
die Ziel, Uitgebreidheid die Ruimte, en vooral het eerste woord
zal ons vreemd lijken, als wie Gedachte niet gebruiken voor
de Ziel van den gevoeligen mensch noch voor die van de ongevoelige natuur ; maar wie zien wil moet het toch vasthouden, wie zien wil hoe Spinoza nu, van al wat is, voor het
verstand de Gedachte van elk ding naast het Lichaam van elk
ding bestaan laat, twee eeuwige schijnvormen van onze erkentenis, die uit het wezen noodzakelijk volgen, doch het
wezen van het bestaande niet zijn.
En van den God die een denkend ding is, en van den
God die een uitgebreid ding is, gaan alle gedachten en alle
lichamen, en de gedachte van zijn eigen lichaam, dat is de
eeuwig in God zelf wonende geest, van den mensch.
Over God heette het eerste, over den Geest heet het
tweede boek van de Ethica.
Alle gedachten zijn in God, maar in den geest van den
mensch die de gedachte van zijn eigen lichaam is, komen
de gedachten van andere lichamen alleen door de aandoeningen van zijn eigen lichaam heen. In God zijn zij waar,
in den mensch kunnen zij volkomen of onvolkomen, waar zijn
of valsch. Wie een ware gedachte in zich heeft, heeft ook
de gedachte van het ware van die gedachte in zich. De
waarheid is in onzen geest evident. De waarheid omtrent
een ding kan niet toevallig zijn : zij is noodzakelijk. Het ligt
in de natuur van de rede, van den waarheid erkennenden
geest, de dingen als noodzakelijk te zien. En noodzakelijk
ziet de geest die ware gedachten heeft, in zich het eeuwige
en oneindige wezen van dien God, in wien alle gedachten
waar, dat is werkelijk, dat is volkomen zijn.
Voor zoover onze geest juiste gedachten heeft handelt
hij,
voor zoover onjuiste, lijdt hij.
En zoo zijn, van den aanvang van dit derde boek van de
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Ethica : Over de Hartstochten, de juiste gedachten, de gedachten zooals zij in God zijn, de kracht, de valsche de zwakheid van onzen geest.
En omdat geest en 'lichaam maar twee zijden zijn van hetzelfde wezen, zal de gedachte van dat wat het vermogen van
ons lichaam vermeerdert, ook het vermogen van onzen geest
vermeerderen en kunnen beiden naast elkaar gezien worden,
voortschrijdend tot grooter volkomenheid.
Vreugde noemt Spinoza de passie waarmede de geest dus
tot grootere, droefheid die waarmee hij tot mindere volmaaktheid overgaat. En behalve deze beiden erkent hij geen
anderen eersten hartstocht, dan de Begeerte die niets anders
is dan de lust met het bewustzijn daarvan.
En uit deze drie, Begeerte, Vreugde en Droefheid volgt
dan die onovertrefbare lijst van uit hen afgeleide hartstochten,
die alleen al het merkwaardigst getuigenis zijn zou van
Spinoza's fijnen en om het onverbiddelijke begrip de schakeeringen van de werkelijkheid niet ontdonzenden geest.
Boven hun werking en samenspel komt de waarheid-erkennende Rede met haar inzicht van het ons goede of kwade,
d. i. van wat ons sterker of zwakker maakt, d. i. van de
ware gedachten, de gedachten, zooals zij in. God zijn, d. i. van
God zelf. Zij en dit is het onderwerp van dat Ode boek
dat over de menschelijke Slavernij zegt te handelen, leert
ons welke hartstochten goed, welke kwaad zijn ; zij maakt den
mensch die naar haar geboden leeft, waarlijk vrij.
Over het vermogen van het verstand, of over de menschelijke Vrijheid heet dan het laatste boek.
Daaruit leeren wij dat de hartstocht die lijding is geen
lijding blijft voor wie haar in haar ware wezen erkent. Dat
er geen lijding is die zoo niet kan erkend worden. Dat de
erkentenis van haar noodzakelijkheid haar minder machtig
maakt. Dat de erkentenis van haar betrekking tot God haar
ons tot vreugde maakt. Dat die erkentenis en die vreugde
naar de liefde tot God leiden en dat deze liefde van alle de
standvastigste is en uit alle aandoeningen ontspringen kan.
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De geest, de gedachte van ons lichaam, is in God en zal,
hoewel het lichaam sterft, als al wat met een eeuwige noodzakelijkheid door het wezen zelf van God begrepen wordt,
eeuwig zijn. Hij heeft in zich de juiste gedachten van die
eeuwige vormen, waaronder God ons verstand verschijnen
kan -- attributen Gods, zegt Spinoza en uit deze eeuwige
waarheid in hem leidt hij, van het hoogste tot het laagste
gaande, die derde soort van kennis af, die meer is dan de
wisselvallige meening en meer dan de bevatting van het algemeene in het bizondere ; die als de uitstraling is van het
brandpunt waar de geest van den Mensch, zelf een vuurkern
van leven, het brandende Leven raakt. Die kennis voelende
ziet de mensch zichzelf, niet zijn lichamelijke verschijning van
dit oogenblik, maar het wezen van dat lichaam, als eeuwig
en noodzakelijk, en eeuwig en noodzakelijk weet hij dat hij
in het Leven is en het Leven in hem. En een geestelijke
liefde tot dat Leven wordt nu in hem, zoodat het schijnen
zal, alsof het Leven zichzelf in hem liefheeft met een eeuwige
en oneindige liefde. En er is niets in het leven dat aan
deze liefde tegenstrijdig is, want hoe zou het zijn kunnen,
dat in het Leven zelf iets was dat tegen het Leven streed.
En zoo lijdt hij nu niet meer door hartstochten en vreest
den dood niet meer ; --- maar geniet zijn
onsterflijke
Deugd : Moed en Adel, die de hoogsten zijn ; strevend niet
naar, maar levend in Gelukzaligheid ; en gelooft, dat hij
met alle geesten, allen elkander omgevende en bepalende,
tezamen uitmaakt den eeuwigen en oneindigen geest van God.
-

II.
Het zou een pover boek zijn, de Ethica, als het bovenstaande er het wezen van was. Zoo weinig als een schilderij
door zijn schetslijnen gegeven is, zoo weinig heb ik in de
ideeën hierboven het onvergankelijke van dit boek verbeeld.
Het heelal van geestelijk leven dat het is, die gesloten
keten, van God uitgaand en tot God weerkeerend, die boom

van zijn fijnste wortelen tot zijn hoogste blaren, door alle
vezels heen een levend groeisel en een wiskunstig werkstuk,
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waar elk deel van, als het soms ook zoo banaal als een huisbakken waarheid de beschouwing niet waard leek, toch een
wonder wordt door zijn ongekreukten opgroei uit het heerlijkste grondbegrip : dat heelal van een boek kan alleen door
den bepeinzenden geest van een liefdevol leerling, in een
rustpoos van jaren worden doorschouwd.
En dat is het wat Gorter deed. Een vertaling is toch
eigenlijk het begrip dat wij ons van een boek gevormd hebben. Ons schijnt het met zijn voorwerp overeentekomen tot
in alle bizonderheden, maar toch is het een begrip van ons.
Heel sterk werd ik daardoor gefrappeerd onlangs bij liet vergelijken van een paar Psalmvertalingen, van Vondel, Marnix
van St. Aldegonde, en Jan van der Noot. Alle drie hebben
wezenlijk gedacht dat zij letterlijk en getrouw den zin en de
woorden o. a. van psalm i 18 overbrachten. Vondel naar het
latijn, Marnix naar het hebreeuwsch en Van der Noot naar
Marot die hem ook uit het latijn had. Van der Noot maakt
er een strijdzang van, met dien schetterenden kopertoon, dien
tartenden en haast hatenden aanvalskreet, dien de te hoop
geloopen nieuw-lichters in hun hagepreeken aanhieven, en die,
verzwakt, nog naklinkt in ons protestantsche kerkgezang. Dit
leit zelfs niet aan Marot : 't is de klank van 't gezang zelf
onder de muren van Antwerpen.
Gheeft den Heere prys ende eere,
Want hy is suet zonder verwyt :
Syn goetheyt groot tot elcken keere
Duert ghestadich tot alder tyt.

en wat verder
Al beter eest op Godt te bouwen,
Dan op de crancke inenscheyt bloot:
Beter eest op Godt te betrouwen
Dan opPrincen en Heeren groot.
Veel menschen, dits een seker sake,
Hebben mij sterckelyck belaecht:
In den Naem Godts was toens mijn sprake,
Van my worden sy noch verjaecht.
29
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Sy hadden mij seer vast besloten,
Seer vast beset met groot ghewelt:
In den Naem Godts vry onverdroten,
Van my worden sy noch ghevelt.
Sy hadden als Byen besloten
My, maer d' onwyse syn versmacht
Van Godt, gelyck t' vyer onverdroten,
De doornen verteert met syn crasht.

Dan komt Marnix. Hij is geleerde, geletterde, beschaafd
taalkenner, vroom en liefdevol vertaler van dit vrome:
Looft God end geeft hem prijs end eere
Want hij is mild end machtig soet,
In eeuwicheyt soo lancx soo meere
Blijft dueren sijn genade goet.
't Is beter op den Heer te bouwen
Dan op de menschen al gelijck.
't Is beter Gode te vertrouwen,
Dan Heeren, oft dan vorsten rijck.
My hebben allerhande scharen
Omringt, tot mijn leet end verdriet,
Maer in Gods naem sal ick voortvaren,
End brengen s' al gelijck te niet.
Sy hadden mij met haer genooten
Wel vast besloten gantz rontom:
Ick salse nochtans ommestooten,
End in Gods name brengen om.
Als bijen hadden sy vol toornen
My heel bezet, maer hare macht
Ginck uyt, gelijck een vier van doornen,
Ick hebs' in Gods naera omgebracht.

Maar zie dan op eens Vondel. Deze psalm was een krijgszang, dacht ge, toen ge Van der Noot laast, een tartende triomfzang van den Joodschen koning, dien zijn Jahve gewroken had.
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Een verheffend overwinningslied tenminste, al wordt in Marnix
lezing de vijand wat lankmoediger doorgehaald. Bij Vondel
niets daarvan :
Nu eens vrolyck Godt geprezen
Wiens genade elck is bekent,
Wiens genade blijft in wezen
Eeuwigh eeuwigh, zonder endt.

Welk een god-vriendelijke blijdschap en wat landelijke dansen.
Waar zijn de vijanden ? 0, het is noode als zij gedacht worden,
in 't voorbijgaan haast aangefleurd in den zwier van de cirkelende rythmen.
Beter is 't op Godt te hoopen
En zijn vaste toeverlaat,
Dan in noot om hulp te loopen
By den mensch, die haest vergaet.
Beter is 't op Godt te hoopen,
Die den vroomen komt te baet,
Dan naer Vorsten toe te loopen,
Wanckelbaer in raet en daet.
Toen de heidens op my drongen,
My bezetten van alsins,
Heb ickze in Godts naem besprongen
My gewroken hier en gins.
Heele heiren my belaegen,
En belegerden in 't ront:
'k Heb hun in Godts naem verslagen,
En verdelght tot in den gront.
Zy omringden my, als zwarmen,
Staecken my als stoppels aan : i)
'k Heb ze in Godts naem met mijne armen
Uitgeroit, en gansch verdaen.

1)

Vondels vertaling is hier onjuist.
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Zou men wel zeggen dat deze drie lezingen naar hetzelfde
voorbeeld zijn ? Maar dit is het als de eene vertaler de soldaat van een hartstochtelijken tijd is, de ander een vroom
geleerde, de derde een buiten strijd en geleerdheid staande
blijmoedig gestemde dichterziel.
Ik geloof niet dat ik 't zij Spinoza, 't zij Gorter, beleedigd
heb, door naar aanleiding van hun arbeid deze drie klassieke
Nederlandsche psalmvertalingen te herdenken. Spinoza niet,
want terecht heeft Huet gezegd »dat zijne wijsbegeerte somtijds een kerklied wordt, en wij geen bladzijde uit de Ethica
wanen te lezen, maar uit de Imitatio :" reden waarom ik nooit
begrepen heb, hoe men, ook wel in onzen tijd, Spinoza als
een vijand van de (ware) mystiek heeft kunnen voorstellen.
Gorter niet, want voor hem als vertaler van een wijsgeer,
niet van een dichter, moet het een eer zijn dat ik zijne soort
van vertalen het liefst bij die van Marnix vergelijk.
Met vrome taalkundigheid, zou ik zeggen, heeft hij zelfs
den bouw van den latijnschen volzin niet geduld te sloopen,
maar woord na woord, voorzichtig vattend in zijn begrip, en
vertolkend met onfeilbaar hetzelfde teeken, ze overgebracht
in nauwkeurig dezelfde vormen, zoodat de eigenste orde en
groepeering van klein deel tot groot bouwsel in het hollandsch
over is gebracht. Zoo zou, geloof ik, Spinoza zelf het gewenscht hebben.
Of het daarmee Spinoza is ? Ik zei al, het is niet wel mogelijk. Ik hoor ook Gorter's geluid, hoe kan het anders ? uit
dit boek even zeker als ik het hoor wanneer ik met hem
spreek. Dat voorzichtige. Ik leg het latijn er naast en een
andere vertaling die niet gemaakt is, maar die ik me naar
een klein toevallig staal in gedachten construeer.
Het latijn, dat van Spinoza, heeft een niet forsche, maar
fijne en heldere stelligheid ; niet voorzichtigheid.
»Humanam impotentiam in moderandis et coercendis affectibus servitutem voco."
»De menschelijke onmacht in het matigen en bedwingen
der hartstochten noem ik slavernij."
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Men ziet wel : de deugd van dezen vertaler is letterlijkheid
saam met zulk een eenvoudigheid dat ze nauwelijks kunstig
lijkt. Hoe groote kunst er toch zijn moet in een vertaling
die zoo in zijn eigen tempo geschreven is, grooter naarmate
ze nauwkeuriger den zin geeft, kan hij weten, die wel eens
een eenvoudige vertaling probeerende, bij ervaring bevonden
heeft, hoe moeielijk juistheid met vloeiing van volzinnen samen
kwam te gaan.
De vertaler van de vertaling die niet gemaakt is, waarvan
ik hierboven sprak, was niet enkel door den edelen zin-kern
van Spinoza's wijsheid aangedaan. Juist dat stellige, dat
schrijdende in zijn staanden maatslag, de hoogheid waar de
wijsheid meê geboden wordt trof hem ; — Huet was het die
niet de Ethica, maar den aanhef van het traktaat De intellectus emendatione als staal van dien stijl vertaalde, een
staal waarnaar men zich de Ethica kan denken voortgezet:
»Toen de ondervinding mij geleerd had, dat al hetgeen in
het dagelijksch leven meest voorvalt ijdelheid en wuftheid is;
ik gewaar was geworden dat in alles waarvoor ik vreesde
en wat ik vreesde niets goeds en niets kwaads was, behalve
alleen dat het gemoed er door verontrust werd ; toen heb ik
het besluit genomen te onderzoeken of er eenig ding bestond
dat waarlijk goed was in zichzelf, en de gaaf bezat zich mede
te deelen, en in staat was met verwerping van al het overige
de ziel te bekoren ; neen, iets waardoor ik, wanneer het door
mij gevonden en mijn eigendom zou geworden zijn, voor
eeuwig in het genot zou treden eener ongestoorde en volmaakte blijdschap." i)
Niet waar, het zou dok een mooi boek zijn, een vertaling die
zoo geschreven was. Maar gaf ik er de voorkeur aan boven de
Gortersche? Ik geloof het niet. Juist dat zich heel niet laten opdrijven tot boven zijn boek stijgende stemmingen, juist dat liefdevol (vrome, geleerde en wijsheidzoeker) hangen over de
bladen, is het wat de stemming aangeeft waarin, niet Spinoza
zelf zijn moest, maar wie hem kennen wil, hem naderen moet.
i) Land van Rembrand II.
danken-grandezza".

2. 142.

Ook Heine spreekt van Spinoza's » Ge-
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Het is
vergeef me als ik over stijl-eigenschappen mijmer,
waar de lezer zich niet in verdiepen wil het is als ik de
bladen van dit boek opsla, of er een teederheid uit opstijgt, de
teederheid van een zoo lang z66 geduldig werker, die toch
woord voor woord daar, van dien anderen, met nooit botte
fijnheid, en nooit doffe helderheid na heeft gebeeld.
»Wat betreft goed en kwaad, zij wijzen ook niets positiefs
in de dingen, op zichzelve namelijk beschouwd, aan, en zijn
niet anders behalve wijzen van denken, of begrippen, welke
wij vormen daaruit, dat wij de dingen onderling vergelijken.
Want een en hetzelfde ding kan op denzelfden tijd goed en
kwaad, en ook onverschillig zijn. Bijv. muziek is goed voor
den melancholicus, slecht voor den rouwende ; voor den doove
evenwel noch goed noch kwaad. Maar, ofschoon de zaak
zich zoo verhoudt, deze woorden moeten door ons toch
behouden worden. Want omdat wij eene gedachte van een
mensch, als der menschelijke natuur een voorbeeld, dat wij
mogen aanzien, wenschen te vormen, zal het ons nuttig zijn,
deze zelfde woorden in dien zin, waarin ik gezegd heb, te
behouden. Onder goed derhalve zal ik in het volgende dat
verstaan, wat wij zeker weten dat een middel is, dat wij tot

het voorbeeld der menschelijke natuur, dat wij ons voorstellen,
meer en meer naderen. Onder kwaad evenwel dat, wat wij
zeker weten dat verhindert, dat wij dat voorbeeld wedergeven." i)
Men ziet, dit is hetzelfde als waar het fragment van Huet
over handelde. De toon er van, ook in het latijn, is lager dan
die van het andere ; maar zoo is het verschil toch niet of
men voelt dat hier de toon van den vertaler in een eigen
schaal den volzin heeft ingezet, en tevens hoe teer, hoe zorgvuldig, hoe voorzichtig hij daarin zijn zachtere accenten en
gedempter coloraties volvoert. Volg mij, zegt hij, ik leer zelf
nog begrijpen, maar volg mij en iets heerlijks zal u opengaan.
Ik schrijf hier zoo graag over, omdat ik zéér overtuigd
ben, dat dit niet een vertaling is, zooals ook andere landen
die rijk zijn en zooals hier ook nog wel kunnen gemaakt
I)

BI.

I81.
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vertalingen van vereerders die Spinoza en hun
worden,
moedertaal wel min of meer hebben verstaan. Boven de
kennis van een groot schrijver planeert in den geest van een
vertaler • een wolk van gemoedstemming, waarin hij leeft,
waaruit hij schrijft, die als een rag van licht en nevel zich
heeft losgewikkeld uit de verwoorde ziel van dien meester,
en die een genotvolle essens is van zijn eigen ziel tegelijk.
Die is het blijvendste dat de vereerde hem gegeven heeft.
Die wordt van geest die ze is lichaam en daad, stem en
schriftuur, het woord dat vleesch is van allebei. En als dan
die vertaler een dichter is, waarvan de donzen zielewolken
al-tijd wonderen zijn van teerheid en zinnigheid, dan is er reden
te gelooven, dat de vertaling iets zeldzaams zal zijn. En een
gift waar men voor danken moet. En een schepping waar
men zich in verheugen mag. En nu, deze vertaalde Spinoza,
een geschenk waar zijn eigen land sints lang zeker recht op
had, daar hij zelf, voor de wereld schrijvend, het zelf aan zijn
volk niet gaf.

DE ONTKENNING DER MORAAL,
STIRNER, IBSEN, NIETZSCHE,
DOOR

DR. D. G. JELGERSMA.

IV.
FRIEDRICH NIETZSCHE.

(Verz ola).
Aan het slot van het vorige artikel hebben wij gezien, dat
Nietzsche den oorsprong der begrippen goed en slecht meent
te moeten zoeken niet bij hen, aan wie goedheid bewezen
werd, maar bij hen, die goedheid bewezen d. i. bij de machtigen, de voornamen ; dat echter de argumenten, welke hij

voor deze bewering aanvoert, buitengewoon zwak zijn, zoodat
ze b.v. reeds weerlegd wordt door het bloote feit, dat de
begrippen goed en slecht bestaan, vóór er machtigen zijn;
en dat we dus noch aan die bewering, noch aan de zoogenaamde argumenten er voor eenig gewicht kunnen hechten.
Toch zijn èn de bewering èn de argumenten niet onbelangrijk om ons te doen zien, aan welken kant de sympathieën van Nietzsche zijn. Die zijn aan den kant der machtigen en voornamen ; en zijn antipathieën, die richten zich
tegen de zwakken en onaanzienlijken.
Nu kan hij natuurlijk het oog niet sluiten voor het feit,
dat onze tegenwoordige zedelijke waardeering niet in overeenstemming is met zijn hypothese omtrent haar ontstaan.
Ja, dat ze er in vele opzichten vlak tegenover staat. Hoe nu
het tegenwoordige feit te doen overeenstemmen met de onderstelling omtrent het verledene ?
Het middel, dat hij daarvoor gebruikt, is zeer eenvoudig.
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Hij onderstelt nl., dat er op een gegeven oogenblik een
revolutie is begonnen tegen de tot dien tijd in de moraal
heerschende waarde-oordeelen der machtigen, dat deze revolutie langzamerhand grooter omvang heeft gekregen en ten
slotte in onzen tijd z66 machtig is geworden, dat thans de
moreele waarde-oordeelen der machtigen nagenoeg geheel
plaats hebben moeten maken voor die der zwakken. Deze
revolutie geeft hij den pakkenden naam van den slavenopstand
in de moraal.
»Alles, wat op aarde gedaan is tegen ,de voornamen', ,de
geweldigen', ,de machthebbers'," zoo zegt hij i), »is niet de
moeite waard in vergelijking met datgene, wat de goden tegen
hen hebben gedaan : de Joden, dat priesterlijke volk, dat zich
tegenover zijn vijanden en overweldigers ten laatste slechts
gedoegdoening wist te verschaffen door een radicale omwaarding van hunne waarden 2), dus door een daad van de meest
geestelijke wraak. Juist dit en ook dit alleen was in overeenstemming met den aard van een priesterlijk volk, het volk van
de onderdrukte priesterlijke wraakzucht. De Joden zijn het
geweest, die de aristocratische vergelijking (goed — voornaam
— machtig — schoon — gelukkig — geliefd bij de godheid) met
een vrees-aanjagende consequentie hebben durven omkeeren
en deze omkeering mit den Zahnen des abgründlichsten Hasses (des Hasses der Ohnmacht) festgeholten haben 3), nl., de
ongelukkigen zijn alleen de goeden, de armen, onmachtigen,
nederigen zijn alleen de goeden, de lijdenden, ontberenden,
zieken, leelijken zijn de eenige vromen, de eenige godzaligen,
voor hen alleen bestaat er zaligheid gij daarentegen, gij
voornamen en geweldigen, gij zijt in alle eeuwigheid de boozen,
de wreeden, de wellustigen, de onverzadelijken, de goddeloozen, gij zult ook eeuwig de ongelukkigen, vervloekten en
I) Zur Genealogie der Moral pag. 12 vlg. ede uitgave.
2) Men zal begrijpen, dat met deze ongewone uitdrukking bedoeld wordt, dat
de Joden de oorzaak waren van een verandering in de zedelijke oordeelvellingen.
3) Ik laat deze beeldspraak onvertaald, omdat ze mijn begrip te boven gaat.
Ik kan zelfs niet nagaan, welke combinatie van voorstellingen Nietzsche daarbij
door het hoofd gespeeld heeft. Maar zijn bedoeling is duidelijk. Hij wil zeggen:
de Joden hebben deze omgekeerde vergelijking met inspanning van alle krachten
verdedigd.
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verdoemden zijn !' .... Men weet, wie de erfgenaam van deze
Joodsche omwaarding geweest is.... Ik herinner ten opzichte
van het ontzettende en bovenmate noodlottige initiatief, dat
de Joden door deze meest principieele van alle oorlogsverklaringen genomen hebben, aan de stelling, waartoe ik bij
een andere gelegenheid gekomen ben (Jenseits von Gut und
Base p. II8, Ode uitgave pag. 131) dat namelijk met de
Joden de slavenopstand in de moraal begint : die opstand,
welke een tweeduizendjarige geschiedenis achter zich heeft
en die tegenwoordig slechts daarom aan onze oogen onttrokken is, omdat hij — gezegevierd heeft."
Men zal mij toegeven, dat hier zelfs alle schijn van argumentatie verdwenen is en dat we te doen hebben met een
fantasie, waarin Nietzsche uiting geeft aan zijn antipathie tegen
de Christelijke of, zooals hij zegt, Joodsche moraal. Het wordt
echter nog fraaier. Hij gaat door over den Verlosser, den
erfgenaam van deze Joodsche omwaarding.
»Heeft Israël i) niet juist langs den omweg over dezen
,verlosser', dezen schijnbaren tegenstander en oplosser van
Israël, het einddoel van zijn sublieme wraakzucht bereikt ?
Behoort het niet tot de geheime zwarte kunst van een
werkelijk groote politiek der wraak, van een langzaam om
zich grijpende en vooruit berekenende wraak, dat Israël zelf
het eigenlijke werktuig zijner wraak voor de oogen (Ier geheele
wereld als een doodvijand moest verloochenen en aan het
kruis slaan, opdat de geheele wereld, n.l. alle tegenstanders
van Israël, zonder aarzelen juist aan dit lokaas konden bijten.
En zou men zich verder, bij alle mogelijk raffinement van
den geest, in het geheel nog een gevaarlijker lokaas kunnen
denken ? Iets, dat in verlokkende, dronken makende, verdoovende, verdervende kracht dat symbool evenaart van het
,heilige kruis', die huiveringwekkende paradox van een 'God
aan het kruis', dat mysterie van een onbegrijpelijke laatste
en uiterste wreedheid en zelfkruisiging van God tot heil der
menschen ? .... Zeker is in ieder geval, dat ,onder dit teeken'
Israël met zijn wraak en omwaarding van alle waarden tot
1) t. a. p. pag. 14.
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nu toe over alle andere idealen, over alle voornamere idealen
telkens weer heeft gezegevierd."
Het is onnoodig tegen dergelijke beweringen te argumenteeren. Haar absurditeit is voor ieder duidelijk. Wat zegt
men b.v. van de stelling, dat de Joden Jezus aan het kruis
hebben geslagen uit berekenende politiek om daardoor de
overwinning van zijn .en hun moraal mogelijk te maken en
zoo te kunnen voldoen aan hun wraakzucht?
Laten wij liever zien, hoe Nietsche zich die voornamen voorstelt, wier moraal, door den slavenopstand der Joden overwonnen, volgens hem zooveel beter is dan de onze, welke
door dien opstand tot heerschappij is gekomen.
»Wij willen hier i) allerminst één ding loochenen : wie die
,goeden' slechts als vijanden leerde kennen, leerde niets dan
booze vijanden kennen, en dezelfde menschen, die zoo streng
binnen de perken gehouden worden door de zeden, door
vereering, gewoonte en dankbaarheid en nog meer door
elkander wederzijds te bewaken, door de ijverzucht tusschen
gelijken, die aan den anderen kant in hun gedrag jegens
elkander zich zoo vindingrijk toonen in hun eerbied voor
anderen, in zelfbeheersching, fijngevoeligheid, trouw, trots en
vriendschap zij zijn naar buiten, daar waar het vreemde,
het vreemde land begint, niet veel beter dan losgelaten roofdieren. Zij genieten daar de vrijheid van allen maatschappelij ken dwang ; zij stellen zich in de wildernis (i) schadeloos
voor de spanning veroorzaakt door een langdurige opsluiting
binnen de perken, gesteld door den vredestoestand der gemeenschap ; zij hernemen de onschuld van het roofdier-geweten
als juichende monsters, die misschien van een afschuwelijke
opeenvolging van moord, brand, verkrachting en foltering
terugkeeren met een overmoed en een gemoedsrust alsof ze
slechts een studentenstreek gedaan hadden, hiervan overtuigd,
dat de dichters nu weder voor langen tijd iets hebben om
te bezingen en te roemen. Op den bodem der ziel van al
deze voorname rassen is het roofdier niet te miskennen, het
prachtige blonde beest, dat rondzwerft tuk op buit en overi) t. a. p. pag. 21.
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winning en dit verborgen beest heeft -van tijd tot tijd behoefte
aan ontlading, het dier moet weer naar buiten en in de
wildernis terug : Romeinsche, Arabische, Germaansche,
japansche adel, Homerische helden, Scandinavische vikings —
in deze behoefte zijn zij allen aan elkaar gelijk."
Tegenover dit zijn ideaal van den voornamen mensch stelt
Nietzsche het ideaal, dat de onaanzienlijken zich gemaakt
hebben. Ze zijn als lammeren, zegt hij. i j
»Dat de lammeren boos zijn op de groote roofvogels, dat
kan niemand bevreemden : maar dat is geen reden om het
den grooten roofvogels kwalijk te nemen, dat zij kleine lammeren wegnemen. En als de lammeren onder elkander
zeggen deze roofvogels zijn boos ; en wie zoo weinig mogelijk
een roofvogel is, veeleer het tegendeel daarvan een lam, -zou die niet goed zijn ? dan kan men niets inbrengen tegen
het maken van dit ideaal, al zullen ook de roofvogels een
weinig spottend daarnaar kijken, en misschien bij zich zelf
zeggen ; wij zijn heelemaal niet boos op hen, op die goede
lammeren, wij houden zelfs van hen : niets is lekkerder dan
een malsch lam ?"
Maar dat de lammeren den roofvogel den eisch stellen
een lam te zijn, dat vindt Nietzsche ongehoord ; dat maakt
hem verontwaardigd en doet zijn toorn overloopen.
Ik wil naar aanleiding hiervan slechts één opmerking
maken. Volgens de voorstelling, die hij zelf van de zaak
geeft, hebben door den slavenopstand in de moraal de lammeren den roofvogels (d.i. de slaven den heeren) niet slechts
den eisch gesteld lammeren te worden, neen, ze hebben hen
zelfs gedwongen dat te zijn. - Immers in den tweeduizendj arigen strijd tusschen heeren- en slavenmoraal heeft de laatste
volgens Nietzsche gezegevierd ; zij is dus de sterkste gebleken. Welnu, dan behoorde Nietzsche, bij den onbeperkten
eerbied, dien hij voor de sterken heeft, zijn bewondering voor
de heerenmoraal en de heeren over te brengen op de slavenmoraal en de slaven ; immers dezen zin de sterksten. Het
feit, dat hij dit niet doet, bewijst in ieder geval, dat macht
i) t. a. p. pag. 26.
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en sterkte op zich zelf hem niet sympathiek zijn ; en het feit
dat de kracht van het blonde beest, die zich van tijd tot
tijd uit in moord en brand en verkrachting en foltering,
zijn sympathie wèl heeft, doet ons vermoeden, dat haar oorzaak in deze bizondere wijze van krachtsuiting gezocht moet
voorden.
Maar dit daargelaten. Voorloopig doen wij niet meer dan
constateeren, dat de slavenmoraal d. i. onze moraal Nietzsche's
sympathie niet heeft. Hij vindt het zelfs allertreurigst, dat
zij het in den strijd met de heerenmoraal heeft gewonnen.
Het is zoo ver gekomen, zegt hij i ), dat men »het tegenwoordig als een waarheid beschouwt, dat de beteekenis van
alle cultuur juist hierin gelegen is, dat men uit het roofdier
,mensch' een tam en beschaafd dier kweekt, een huisdier."
»Men zij in zijn volle recht, wanneer men zich niet ontdoen kan van de vrees voor het blonde beest, dat men vindt
op den bodem der ziel van alle voorname rassen en wanneer
men daarvoor op zijn hoede is : maar wie zou niet honderdmaal liever bevreesd willen zijn, als hij te gelijk kan bewonderen 2) dan niet bevreesd zijn, maar zich daarbij niet kunnen onttrekken aan den walgelijken aanblik van het mislukte,
klein gewordene, vervallene, vergiftigde ? En is dat niet ons
noodlot ?"
»Dit kleiner en gelijk worden der Europeesche menschen

is voor ons het grootste gevaar ; want de aanblik daarvan
maakt moede."
Dit want is merkwaardig. Men moet het wel als een
bekentenis opvatten en dan ligt het voor de hand uit haar
tot de neigingen en sympathiën van Nietzsche te concludeeren.
Maar toch, alle moed heeft hij nog niet opgegeven.
De zedelijke waardeering der voornamen (zij onderscheiden
volgens Nietzsche de daden in ,goed en slecht') heeft een
verschrikkelijken, duizende jaren durenden strijd gestreden
met de waardeering der slaven, die de daden goed- of af keuren als goed en boos. Maar 3) »hoewel het zeker is, dat
i) t. a. p. pag. 23, 2 4,
2) ik onderstreep.
3) t. a. p. pag. 34-37.
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de tweede wijze van waardeering het sedert lang gewonnen
heeft, toch ontbreken ook tegenwoordig nog de plaatsen niet,
waar de strijd onbeslist wordt voortgezet. Men zou zelfs
kunnen zeggen, dat hij in dien tusschentijd steeds consequenter, steeds meer geestelijk geworden is : zoodat er tegenwoordig misschien geen meer afdoend kenteeken is van ,de
hoogere, de meer geestelijke natuur' dan verdeeld te zijn in
dien zin, werkelijk nog een plaats van strijd tusschen die
twee tegenstellingen. Het symbool van dien strijd geschreven
in een schrift, dat tot nu toe door alle menschengeschiedenis heen leesbaar is gebleven, is ,Rome tegen Judaea', ,Judaea
tegen Rome' "
»Wie van hen het voorloopig gewonnen heeft, Rome of
judaea? Maar daarover bestaat geen twijfel ; men bedenke
toch voor wie men zich heden te Rome zelf buigt als voor
het korte begrip van alle hoogste waarden en niet alleen
te Rome, maar bijna op de halve aarde, overal waar de
mensch tam geworden is of tam worden wil, voor drie
joden, zooals men weet,. en één jodin (voor Jezus van Nazareth,
den visscher Petrus, den tapijtwerker Paulus en de moeder
van den eerstgenoemden Jezus, Maria geheeten). Dit is zeer
merkwaardig : Rome heeft het zonder eenigen twijfel verloren.
Het is waar, ten tijde der Renaissance herleefde het klassieke
ideaal, de voorname waardeeringswijze van alle dingen op
schitterende en huiveringwekkende wijze ; maar onmiddelijk
triumfeerde Judaea weder tengevolge van die volkomen plebeische ressentiment-beweging, welke men de hervorming
noemt. En nog beslissender en volkomener behaalde Judaea
nog eenmaal de overwinning op het klassieke ideaal door de
Fransche revolutie men hoorde nooit op aarde een grooter
gejuich, een meer lawaai makende geestdrift ! Wel is waar
gebeurde midden daaronder het meest ongehoorde, meest
onverwachte : het antieke ideaal zelf trad in levenden lijve en
met ongehoorde pracht op voor de oogen en voor het geweten
der menschheid, en nog eenmaal, sterker, eenvoudiger,
nadrukkelijker dan ooit, weerklonk, tegenover de oude leugenachtige door het ressentiment gegeven oplossing van het
voorrecht der meesten, tegenover den wil tot verlaging, tot ver-
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nedering, tot het naar beneden en den ondergang van den
mensch de vreeselijke en verrukkelijke tegenoplossing van het
voorrecht der minsten ! Als een laatste vingerwijzing naar
den anderen weg verscheen Napoleon, die meest op zich zelf
staande en laatstgeborene (?) mensch, die er ooit geweest is
en in hem het vleeschgewordene probleem van het voorname
ideaal op zich zelf (1) men bedenke wel, wat voor een
probleem het is : Napoleon, deze synthese van onmensch en
bovenmensch..... Was het daarmee voorbij ? Werd die
grootste van alle tegenstellingen tusschen idealen daarmede
voor altijd ad acta gelegd? Of werd ze slechts verdaagd en
voor langen tijd verdaagd ? Is het niet noodzakelijk, dat wij
ter eeniger tijd een opflikkeren zien van den ouden brand,
veel vreeselijker en veel langer voorbereid ? Meer nog : is juist
dit niet met alle kracht te wenschen ? te willen zelfs ? te
bevorderen ?"
En deze onmenschen en bovenmenschen zijn niet alleen
bewonderenswaardig, ze vertegenwoordigen ook den gezonden
mensch ; van ziekelijkheid of abnormaliteit is bij hen geen sprake.
»Men maakt zich een geheel verkeerde voorstelling," zegt
hij i) »van het roofdier en van den roofmensch (b.v. van
Caesar Borgia), men maakt zich een verkeerde voorstelling
van de natuur, zoolang men nog op den bodem van deze
meest gezonde van alle tropische ondieren en gewassen (!) zoekt
naar de eene of andere ziekelijkheid."
Laat ik, om het beeld van deze gezonde roofdieren eenigszins vollediger te maken, nog enkele trekken daaraan toevoegen,
die ik ontleen aars de werken van Nietzsche en met zijn eigen
woorden vermeld.
» Op het gevaar af 2) onschuldige ooren ontevreden te maken,
beweer ik : het egoïsme behoort tot het wezen der voorname
ziel ; ik bedoel het onwrikbaar geloof, dat andere wezens van
nature onderdanig moeten zijn aan een wezen, zooals ,wij zijn',
en zich daarvoor moeten opofferen. De voorname ziel aani) Jenseits von Gut und Base Ode uitgave p. 131. Caesar Borgia is met Napoleon
diegene, welke door Nietzsche het meest geprezen en bewonderd wordt. Deze
twee komen dus het dichtst bij zijn ideaal van den bovenmensch.
2) t. a. p. pag. 256.
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vaardt dit feit van haar egoïsme zonder er een vraagteeken
achter te zettcn i), maar ook zonder een gevoel van hardheid,
dwang of willekeur daarin, veeleer als iets, dat zijn grond vindt
in *de natuurwetten ; als ze naar een naam daarvoor zocht,
dan zou ze zeggen : »het is de rechtvaardigheid zelf."
Ik vestig er de aandacht op, dat Nietzsche hier het woord
egoïsme gebruikt in den zin, waarin men het m. i. behoort te
gebruiken en niet in dien, waarin velen, en Nietzsche in de
eerste plaats, het zoo dikwijls misbruiken. Hij bedoelt er n.l.
niet mede de algemeene menschelijke eigenschap, dat de neiging om een daad te verrichten, hetzij deze spontaan is, hetzij
veroorzaakt door een motief, aan het verrichten van die daad
voorafgaat ; maar hij heeft het oog op de afwezigheid van alle
medegevoel met anderen, op het ontbreken van alle neigingen,
die, in strijd, in schijnbaren strijd tenminste, met de belangen
van het individu, dikwijls dienen om neigingen van dat individu,
welke voor zijn leven en welzijn van het grootste belang zijn,
tijdelijk te onderdrukken ten behoeve van andere individuen.
Welnu, het egoïsme in dien zin genomen is de ontkenning
van het grootste en belangrijkste gedeelte van iedere moraal
en in het bijzonder van de maatschappelijke moraal, die zich
om praktische redenen bijna uitsluitend bezighoudt met onze
plichten tegenover anderen.
Een andere fundamenteele eigenschap van den gezonden
mensch is volgens Nietzsche wreedheid. Dit denkbeeld vindt
men telkens en telkens weer in zijn werken terug. Ik wijs als
voorbeeld op zijn zoogenaamde afleiding van de begrippen
schuld en straf.
»Het moreele begrip schuld," zegt hij 2) »is ontstaan uit
het zeer materiëele begrip schulden."
Het is wel mogelijk, dat het begrip schulden iets heeft
bijgedragen tot de ontwikkeling van het begrip schuld in zijn
tegenwoordigen vorm, maar hoogst onwaarschijnlijk, dat het
er de oorsprong van is. Immers alles, wat wij van de geschiei) Het is een van de talrijke min of meer belachelijke eigenaardigheden van

Nietzsche, dat hij onophoudelijk bezig is, ,vraagteekens te zetten,' ja te zeggen,'
,neen te zeggen.'
2) Zur Genealogie der Moral. pag. 48.
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denis van de ontwikkeling der menschensoort weten en veel,
wat we nog kunnen waarnemen bij de minst ontwikkelde rassen,
leidt tot de gevolgtrekking, dat het begrip schuld reeds bestond
voor er nog schulden waren. Maar hierover wil ik niet spreken.
» Om vertrouwen i) op te wekken op zijn belofte van terugbetaling, om een waarborg te geven van den ernst en de
heiligheid zijner belofte, om bij zich zelf aan zijn geweten de
terugbetaling als plicht, als verplichting in te prenten, verpandt
de schuldenaar door een verdrag, voor het geval hij niet
betaalt, aan den schuldeischer iets, dat hij anders nog bezit,
waarover hij anders nog macht heeft, b.v. zijn lichaam of zijn
vrouw of zijn vrijheid of ook zijn leven. In het bizonder echter
kon de schuldeischer het lichaam van den schuldenaar op alle
mogelijke wijzen mishandelen en folteren, b.v. zooveel daaruit
snijden als in overeenstemming scheen met de grootte van
de schuld : en er waren reeds vroeg en overal van uit dit
gezichtspunt beschouwd nauwkeurige, voor een deel tot het
kleine en het kleinste afdalende, en als recht erkende schattingen
der afzonderlijke ledematen en plaatsen van het lichaam....."
»Het aequivalent bestaat daarin, dat in plaats van een
voordeel volkomen gelijk aan de schade (dus in plaats van
een schadeloosstelling in geld, land of bezittingen van welken
aard ook) den schuldeischer een soort van aangenaam gevoel
als terugbetaling en schadeloosstelling wordt gegeven, het
aangename gevoel, zijn macht tegen een machtelooze zonder
gevaar te kunnen uitoefenen, de wellust, ,de faire le mal
pour le plaisir de le faire', het genot gelegen in het geweld
aandoen."
»Nog eens gevraagd : in hoe verre kan lijden een afdoening
van schulden zijn ? In zoo verre als doen- lijden in de hoogste
mate . goed deed, in zooverre als de benadeelde voor de schade,
daarbij gerekend het onaangename gevoel benadeeld te zijn,
een buitengewoon genot inruilde : het doen-lij den, — een
werkelijk feest, iets dat des te hooger geschat wordt, naarmate het meer in tegenspraak is met denrang en de maat
schappelijke positie van den schuldeischer...... Het strijdt,
i) t. a. p. pag. 50 vlg.
30
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naar het mij voorkomt, met de fijngevoeligheid en nog meer
met de schijnheiligheid van tamme huisdieren (d. w. z. van
moderne menschen, d. w. z. van ons) er zich een duidelijke
voorstelling van te maken, in hoe hooge mate wreedheid de
groote feestvreugde der oudere menschheid is, ja als bestanddeel met bijna ieder van hunne genoegens is vermengd."
»Voor een dieper blikkend oog zou misschien ook tegenwoordig nog genoeg waar te nemen zijn van deze oudste
en grootste feestvreugde van den mensch .... In ieder geval
is het nog niet zoo lang geleden, dat men zich vorstelijke
bruiloften en volksfeesten op groote schaal niet kon voorstellen
zonder terechtstellingen, folteringen of een autodafé en insgelijks geen voorname huishouding zonder wezens, tegenover
welke men zonder gevaar den vrijen teugel kon laten aan
zijn boosheid en wreede scherts .... Zien-lijden doet goed,
doen-lijden nog meer dat is een harde stelling, maar een
oude machtige menschelijke al-te-menschelijke hoofdstelling."
En wil men zich overtuigen, dat deze wreedheid, waarmede
hij in het bovenstaande nog eenigszins onduidelijk zijn instemming betuigt, hem werkelijk sympathiek is, dan leze men,
wat er onmiddellijk op volgt. i)
» Ik ben in het geheel niet van plan om door deze gedachte
onze pessimisten te helpen aan nieuw water op den wanluidend
knarsenden molen van de levenszatheid ; integendeel wil ik
uitdrukkelijk verklaren, dat toenmaals, toen de menschheid
zich nog niet schaamde over hare wreedheid, het leven op
aarde vroolijker was dan tegenwoordig, nu er pessimisten
zijn .... De moede pessimistische blik, het wantrouwen tegen
het raadsel des levens, het kille neen van den tegenzin in
het leven, dat zijn niet de kenteekenen van de meest booze 2)
tijdperken van de geschiedenis der menschheid, veeleer komen
ze eerst voor den dag, als de moerasplanten, die ze zijn,
wanneer de moeras er is, waartoe zij behooren ik meen de
ziekelijke verweekelijking en vermoraliseering, waardoor het dier
,mensch' ten slotte leert zich te schamen over al zijn instincten."
i) t. a. p. pag. 54.
2) Nietzsche bedoelt ironisch : boos, zooals ze door de aanhangers der ellendige

slavenmoraal genoemd worden.
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» Maar wellicht is het zelfs geoorloofd de mogelijkheid open
te laten, dat die lust in wreedheid eigenlijk niet uitgestorven
behoeft te zijn. Het zou slechts noodig zijn, dat ze, in dezelfde
mate als de smart tegenwoordig meer pijn doet dan vroeger,
werd gesublimeerd en gesubtiliseerd, dat ze werd overgebracht
naar het rijk van de verbeelding en van den geest."
Dit nu is volgens Nietzsche werkelijk gebeurd. En overgebracht naar het rijk van de verbeelding en van den geest
is ze daar de oorzaak geweest van het ontstaan van het
slechte geweten. Van alle zonderlinge en ongemotiveerde hypothesen, die Nietsche met milde hand in zijn werken uitstrooit,
is dit zeker een der zonderlingste en meest ongemotiveerde.
Toch behoort zij tot die dingen, welke hij en zijn bewonderaars tot zijn groote ontdekkingen rekenen. Daarom wil ik
haar zoo kort mogelijk met zijn eigen woorden beschrijven,
om er daarna een conclusie uit te trekken in verband met
zijn andere hypothesen, die ik boven reeds besprak.
»Ik beschouw I) het slechte geweten als de zware ziekte,
waardoor de mensch moest aangetast worden onder den druk
van de volledigste van alle veranderingen, die hij heeft beleefd,
van die verandering, waardoor hij zich voor goed opgesloten zag binnen de perken van de maatschappij en van den
vrede ... Alle instinkten, die zich niet naar buiten ontladen,
wenden zich naar binnen 2) ... Die vreeselijke bolwerken,
waardoor de georganiseerde staat zich beveiligde tegen de
oude instinkten der vrijheid de straffen behooren voor
alles tot deze bolwerken brachten te weeg, dat al die
instinkten van den wilden, vrijen, rondzwervenden mensch
zich terug wendden tegen den mensch zelf. De vijandschap,
de wreedheid, de lust in vervolging, in overval, in afwisseling,
in verwoesting — dat alles zich wendend tegen de bezitters
van zulke instinkten : dat is de oorsprong van het slechte
i) t. a. p. pag. 76 vlg.
2) Er volgt een toepassing van deze, door Nietzsche slecht geformuleerde,

psychologische waarheid, welke ieder, die zich ooit eenigszins grondig met psychologie heeft bezig gehouden, verstomd doet staan. Nietzsche doet het nl. voorkomen alsof deze instinkten zich als zoodanig naar binnen wenden, het instinkt
van wreedheid b.v. als wreedheid. En dit is in strijd met alle psychologische
observatie.
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geweten. De mensch, die zich, uit gebrek aan vijanden en
tegenstanders buiten hem, gedwongen te leven volgens regelmatige zeden, die hem geen ruimte van beweging veroorloofden, ongeduldig zelf verscheurde, vervolgde en mishandelde, dit dier dat zich verwondt, stootende tegen de traliën
van zijn kooi, en dat men wil temmen, deze ontberende en
door heimwee naar de woestijn verteerde, die van zichzelf
een Abenteuer (?), een folterplaats, een onveilige en gevaarlijke wildernis moest maken -- deze dwaas, deze verlangende
en vertwijfelde gevangene werd de uitvinder van het slechte
geweten."
Deze toelichting geeft hij zelf van de derde hypothese,
die met de twee reeds genoemde, de grondslag moet zijn,
van wat zijn bewonderaars Nietzsche's wijsbegeerte der moraal noemen. Deze moet dus rusten op de volgende drie
denkbeelden : het ontstaan van de begrippen goed en slecht
bij de voornamen ; het zich daartegenover ontwikkelen van
de begrippen goed en boos bij de slaven en het tot heerschappij komen van hun beschouwingswijze door den slavenopstand in de moraal, uitgaande van de Joden ; en het
ontstaan van het slechte geweten doordat de natuurlijke
wreedheid der menschen, geen gelegenheid meer vindende
om zich te richten tegen de buitenwereld, zich naar binnen
keert. Alleen voor het eerste dezer drie denkbeelden voert
hij het een en ander aan, dat ten minste het uiterlijk van
argumenten heeft. We zagen echter in het vorige artikel,
hoe zwak deze schijnbare argumenten waren. Maar al wat
hij over de andere twee zegt is z66 klaarblijkelijk fantasie,
dat men er niet over denkt daartegen te argumenteeren.
Toch, al heeft Nietzsche zich niet gehouden aan de belofte
van buitengewone degelijkheid, die hij in de inleiding tot
Zur Genealogie der Moral heeft afgelegd, al heeft hij ons
niet meegedeeld de oorkonden, niet ontcijferd het moeielijk
te ontcijferen hieroglyphen-opschrift van de verledenheid der
menschelijke moraal, toch zou het kunnen zijn, dat deze drie
denkbeelden te zamen een geheel vormen ; dat zij bewijzen,
dat er in den geest van Nietzsche een samenhangende voorstelling was van wat we zijn moraal zouden kunnen noemen.
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De drie genoemde denkbeelden veranderen dan natuurlijk
van aard. Ze houden op hypothesen te zijn over den historischen oorsprong der menschelijke moraal en werden bloote
gissingen omtrent de wijze, waarop die moraal naar zijne
meening zou kunnen ontstaan zijn, middelen, waarvan hij
zich bedient, om aan te wijzen, wat in de tegenwoordige
moraal volgens hem goedkeuring, wat afkeuring verdient en
om verband te brengen in de voorstelling, die hij zich maakt,
van wat de moraal moet worden.
En al was die voorstelling dan niet ontstaan door logische
redeneering d.i. door het met bewustheid met elkaar in overeenstemming brengen en tegen elkaar afwegen van de verschillende neigingen en instinkten, die hij bij zich zelf vond
en bij zijn tijdgenooten en in de geschiedenis waarnam, toch
zou ze een gevolg kunnen zijn van eeii eenheid in de neigingen en instinkten van Nietzsche zelf, spontaan aanwezig
en niet zooals bij andere menschen met moeite tot stand
gebracht langs den omweg van omslachtige vergelijking en
logische redeneering. Dan echter zouden deze denkbeelden
als van zelf in het systeem van zijn moreele sympathieën en
antipathieën moeten passen, veel beter passen nog, dan wanneer de overeenstemming door redeneering verkregen was en
onderling zouden ze veel nauwkeuriger moeten overeenstemmen dan wanneer ze afgeleid waren uit feiten, waargenomen
in den tegenwoordigen tijd en in het verleden.
We zullen evenwel zien, dat met het eerste daarvan
Nietzsche zelf geen raad weet ; we hebben reeds gezien, dat,
wat het tweede betreft, zijn antipathie tegen de macht der
slaven en van de slavenmoraal moeielijk is overeen te brengen met zijn bewondering voor macht in het algemeen ; en
wat het derde betreft daarover kunnen we een dergelijke
opmerking maken als over het tweede. Van waar zijn sympathie, zijn bewondering zelfs, voor wreedheid, als ze zich
keert tegen anderen en zijn antipathie, zijn heftige afkeuring,
als ze zich, en dat nog wel gesublimeerd en gesubtiliseerd,
wendt naar binnen en wordt tot het slechte geweten ? Ik kan
op deze vraag slechts één antwoord vinden. Omdat hij in
zijn verbeelding zwelgt in het genot van de voorstellingen
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der wreedheden, gepleegd tegen anderen en het minder aangenaam zou vinden dergelijke dingen zelf te ondervinden.
Maar er is nog iets. Wanneer en waar heeft dat zich naar
binnen keeren der wreedheid plaats gehad ? Bij de slaven?
Maar deze hebben nooit de gelegenheid gehad wreed te zijn
jegens anderen. En ze hadden er volgens Nietzsche ook geen
neiging toe. Want bij hen i) »wordt het medeladen geëerd
en de vriendelijk helpende hand, het warme hart, het geduld,
de vlijt, de nederigheid en de vriendelijkheid."
Bij de militair georganiseerde horde van blonde roofdieren
dan ? Maar deze keerden van een afschuwelijke opeenvolging
van moord en brand, verkrachting en foltering terug met een
overmoed en een gemoedsrust, alsof ze een studentenstreek
hadden gedaan. En ook later, toen ze heerschten over een
talrijke onderdanige bevolking van slaven, konden ze tegen
deze straffeloos den teugel vieren aan hun wreedheid ; ik zeg
niet in werkelijkheid, maar volgens de voorstelling van Nietzsche.
Er blijft dus slechts één mogelijkheid over. Dat zich naar binnen
keeren der wreedheid en die verandering in een slecht geweten heeft plaats gehad bij de voornamen na de overwinning door de slavenmoraal behaald, toen zij door deze moraal
verhinderd werden hun wreedheid langer te richten tegen de
buitenwereld. Dit stemt ook het best overeen met de door
Nietzsche gegeven voorstelling, waarin hij den mensch met
een slecht geweten vergelijkt met een dier, dat zich verwondt,
stootende tegen de traliën zijner kooi. Maar dan begrijpt
men niet, hoe ook de slaven een slecht geweten kunnen heb ben. En dit te maken tot een privelege der voornamen, dat
is toch de bedoeling niet.
Hóe men de zaak ook keert, de voorstelling blijft altijd
even onsamenhangend en even dwaas.
Het blijkt, dat al de groote woorden, al de geleerd en
i) Jenseits von Gut und Base pag. 246. Nietzsche neemt hier, hetzij ter loops
opgemerkt, een utilistisch ontstaan der slavenmoraal aan. Evenzoo in Zur Genealogie der Moral. Bestaat deze dan uit minder warm naar buiten stroomende
waarde-oordeelen ? Op andere plaatsen evenwel maakt hij zich druk over den
hartstochtelijken haat der slaven, waaruit hun moraal ontstaan is. Dus wèl warm
naar buiten-stroomend. Men zie Zur Genealogie der Moral pag. 4. Er is, als men
gaat zoeken, geen einde aan de inconsequenties.
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gewichtig doende hypothesen en beweringen van Nietzsche
niet alleen elken feitelijken grondslag, maar ook elken onderlingen samenhang missen. Dat zij niets anders zijn dan een
blind er op los razen ten gevolge van onberedeneerde en
onsamenhangende sympathieën en antipathieën.
Daarvan nog een enkel voorbeeld.
Eén van Nietzsches antipathieën zijn de priesters. Nu, die
antipathie heeft hij met velen gemeen. Maar men zou zich
over die gemeenschap bijna schamen, wanneer men leest, wat
Nietzsche over hen beweert.
Op de eene plaats 1) lezen wij
»Er is van den beginne af iets ongezonds in zulke priesteraristocratieën, waarvan ingewandszwakte en neurasthenie' bijna
onvermijdelijk optreden als de gevolgen bij de priesters van
alle tijden. Wat zij echter zelf als geneesmiddel tegen deze
kwalen uitgevonden hebben, aan de gevolgen daarvan lijdt
de menschheid nog tegenwoordig. Men denke b.v. aan zekere
vormen van dieet (onthouding van vleesch), aan het vasten enz."
En op een andere plaats 2) :
»De priester had eens voor al bepaald, wat hij wilde hebben, zelfs de groote en kleine belastingen, die men hem moest
betalen (niet te vergeten de lekkerste stukken van het vleesch
want de priester is een biefstuk-vreter)."
Het is, zoo men wil, een kleinigheid, maar een kleinigheid,
die teekent. Iemand het eene oogenblik te verwijten, dat
hij geen vleesch eet, en hem het andere uit te schelden voor
een biefstuk-vreter, dat kan alleen hij, die zich in blinden
hartstocht volstrekt niet bekommert om wat hij zegt.
Wat nu verder den aard der sympathieën van Nietzsche
betreft, men zal reeds opgemerkt hebben, dat er groote overeenkomst bestaat tusschen de zijne en die van Ibsen. Toch
is er ook wel eenig verschil. Ibsen laat de instinkten, waarvan deze sympathieën de uitdrukking zijn, werken in het
klein ; ze treden op in de betrekkingen van het dagelijksch
i) Zur Genealogie der Moral pag. io.
Antichrist. Deel VIII der verzamelde werken pag. 248. Eerst kort geleden
en dus lang, nadat Nietzsche krankzinnig was geworden, verschenen. Het komt
mij echter voor geschreven te zijn vóór Zur Genealogie der Moral.
2)
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leven, zooals bij Nora of bij mevrouw Alving, en wanneer
een enkele keer, zooals in Bouwmeester Sollness, de gevolgtrekkingen uitgesproken worden, waartoe hun toepassing op
meer gewichtige, op groote zaken zou leiden, dan geschiedt
dit aarzelend en onzeker. Bouwmeester Solness schaamt zich
zijn sympathie te bekennen voor het moorden en branden en
verkrachten en folteren der Noorsche Vikings en hij is zich
bewust zelf niet in staat te zijn hun voorbeeld te volgen. En
bovendien, bij Ibsen staan naast de hoofdpersonen de nevenpersonen, die dikwijls een andere moraal leeren.
Bij Nietzsche daarentegen zien wij (in woorden althans)
den invloed dier instinkten in het groot. Hij zoekt hun toepassing op de betrekkingen zoowel tusschen afzonderlijke personen als tusschen de deelerg van een volk en de volken zelf.
Hij spreekt rechtstreeks en luide uit zijn sympathie voor de
blonde roofdieren, voor de voorname menschen, zooals hij ze
elders noemt, die, tuk op buit en overwinning, moordend
enz. rondzwerven, zijn bewondering ook voor moreele monsters
als Napoleon en Caesar Borgia.
Toch zou men zich vergissen, als men meende, dat ook
Nietzsche zijn moreele aarzelingen niet kende, dat alle zedelijke neigingen bij hem volkomen onderdrukt waren.
Dat bewijst in de eerste plaats zijn leven. Hij heeft zich
daarin, voor zoo ver bekend is, schuldig gemaakt noch aan
een der misdaden van zijn veel bewonderde blonde roofdieren,
noch aan een der schandelijkheden van Napoleon of Caesar
Borgia of een ander onmensch of boveninensch. De immoreele neigingen dus, wier geestdriftige lof men in zijn werken
kan lezen, waren niet krachtig genoeg om hem tot daden te
drijven ; ze hadden slechts invloed op zijn oordeel en op zijn
woorden.
En in de tweede plaats. Even als men in het algemeen
niet lang in de werken van Nietzsche behoeft te zoeken om
ten opzichte van ieder onderwerp, dat hij bespreekt, een inconsequentie te vinden, zoo ook in dit geval. Het zou zelfs
niet moeielijk zijn om tegenover de plaatsen, waar hij zijn
bewondering uitschreeuwt voor alles, wat wij immoreel noemen, een serie aanhalingen te stellen, waaruit zijn goedkeuring
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blijkt . van deugden en zijn afkeuring van ondeugden, die ook
door ons, gewone menschen, en door de maatschappelijke
moraal op dezelfde wijze beoordeeld worden. Ik zal mij tot
een paar voorbeelden beperken.
Boven i) zagen wij, dat hij het egoïsme, het onbeteugelde
egoïsme, dat geen enkele verplichting tegenover anderen kent
en welks bezitter onwrikbaar gelooft, dat andere wezens aan
hem onderdanig moeten zijn en zich voor hem moeten opofferen, beschouwt als een eigenschap van de voorname ziel,
beschouwt dus als een eigenschap, die hij goedkeurt en bewondert. Want door het woord voornaam drukt Nietzsche
zijn grootste goedkeuring en zijn sterkste bewondering uit.
En ditzelfde denkbeeld vinden we ook op verschillende
plaatsen in den Zarathusthra b.v. 2)
» Wie echter licht worden wil en een vogel (uit den samenhang blijkt dat dit iets zeer voortreffelijks is), die moet zich
zelf liefhebben zoo leer ik."
Maar in hetzelfde boek op een andere plaats 3) lezen wij:
»Een gruwel echter is ons de ontaarde gezindheid, die
spreekt : Alles voor mij."
Ook de tegenstrijdigheden, waartegen men zich zonder ophouden stoot, wanneer hij zijn drie meergenoemde zoogenaamde hypothesen ook maar eenigszins uitvoeriger gaat ontwikkelen, behooren volgens mijne meening voor een gedeelte
tot die moreele aarzelingen. Men zou daarvan, alleen uit de
passages, die ik in dit artikel en op het einde van het vorige
heb aangehaald, een aanmerkelijk getal voorbeelden kunnen
aanhalen ; ik wil er slechts één opnoemen. Het heeft betrekking op de eerste hypothese en komt aan den dag bijna,
zoodra hij deze heeft uitgesproken.
»Het pathos van de voornaamheid 4) en van den afstand,
het duurzame en domineerende algemeene en oorspronkelijke
gevoel van een hoogere heerschende soort in haar verhouding

i) pag. - 8 en 9 van dit artikel.
2) 3de uitgave, pag. 278.
3) t. a. p. pag. 107.
4) Zur Genealogie der Moral pag. 4. Zie van het vorige artikel pag. 32.
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tot een lagere soort, tot een ,ouder'
dat is de oorsprong
van de tegenstelling goed en slecht."
Zoo verklaart Nietzsche zich het ontstaan der moraal. De
meest voor de hand liggende conclusie hieruit is de volgende:
V66r het bestaan van een hoogere, heerschende en van een
lagere soort is er dus geen moraal, geen onderscheid tusschen
goed en slecht.
Maar zonder moraal geen onderdrukking der individueele
neigingen ter wille van een gemeenschappelijk doel, zonder
die onderdrukking geen samenhang en zonder samenhang
geen krachtsuitoefening. Zonder moraal dus zouden de voorname blonde roofdieren van Nietzsche er nooit in geslaagd
zijn hun latere slaven te overweldigen en te onderdrukken.
Nu wil ik volstrekt niet beweren, dat dit de bewuste gedachtengang van Nietzsche geweest is. Maar onbewust en zonder
zelf te bemerken, dat hij daardoor zijn heele hypothese, van
het ontstaan der tegenstelling goed en slecht bij een hoogere,
heerschende soort in haar verhouding tot een lagere omverwerpt, beschrijft hij deze voorname blonde roofdieren als
»menschen i), die streng binnen de perken gehouden worden
door de zeden, door vereering, gewoonte en dankbaarheid en
nog meer door elkander wederzijds te bewaken, door de
ijverzucht tusschen gelijken, en die aan den anderen kant in
hun gedrag jegens elkander zich vindingrijk betoonen in hun
eerbied voor anderen, in zelfbeheersching, fijngevoeligheid,
trouw, trots en vriendschap."
En op een andere plaats geeft hij zelfs een hypothese ten
beste om het ontstaan van deze moraal utilistisch te verklaren, hoewel hij ons verzekerd heeft 2), dat »het gezichtspunt
der nuttigheid juist met betrekking tot zulk een warm naar
buiten stroomen van hoogste rang-ordenende en rangonderscheid-makende waardeoordeelen zoo vreemd en ongepast
mogelijk is."
De plaats is bovendien merkwaardig, omdat aan het einde
er van zoo aardig aan den dag komt, waar zijn sterkste sympathieën zijn.
i) t. a. p. pag. 21.
2) t. a. p. pag. 3.
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»Een soort," zoo zegt hij i), »ontstaat, een type wordt vast
en sterk door den langen strijd met in hoofdzaak gelijke ongunstige omstandigheden.... Nu beschouwe men eens een
aristocratische republiek, een oude Grieksche polis b.v. of
Venetië als een inrichting tot het kweeken van een bepaald type;
daar zijn menschen bij elkaar, die hun type moeten handhaven of op de verschrikkelijkste wijze gevaar loopen uitgeroeid te worden .... De veelvuldigste ervaring leert haar,
aan welke eigenschappen zij het voornamelijk te danken heeft,
dat zij, ten spijt van alle Goden en menschen, nog bestaat,
dat ze nog altijd de overwinning heeft behaald : deze eigenschappen noemt zij deugden, deze deugden alleen kweekt zij
aan. Zij doet het met hardheid, ja zij wil de hardheid;
iedere aristocratische moraal is onverdraagzaam .... Een
type met weinig, maar zeer sterke trekken .... fixeert zich
op deze wijze ; de voortdurende strijd met steeds gelijke
ongunstige omstandigheden is, zooals gezegd is, de oorzaak,
dat een type vast en hard wordt. Eindelijk echter ontstaat
er een gelukkige toestand, de ongehoorde spanning vermindert;
er zijn misschien geen vijanden meer onder de naburen en
de middelen om te leven, zelfs om het leven te genieten zijn
in overgrooten overvloed voorhanden. In eens scheurt de
band en de dwang van de oude tucht ; ze voelt zich niet
meer noodzakelijk, niet meer als een bestaansvoorwaarde
De variatie, hetzij zich openbarende in de vorming van een
afwijkend type, hetzij aan den dag komend als ontaarding,
verschijnt plotseling in de grootste volheid en pracht ten
tooneele, de enkeling waagt het enkel te zijn en zich te
onderscheiden. Op deze keerpunten der geschiedenis vertoont
zich naast elkander en dikwijls in elkander vervlochten en
verstrikt een heerlijk, veelvuldig opgroeien en naar boven
schieten als in een oerwoud, een soort tropisch tempo in den
wedijver om te groeien en een ongehoord te gronde gaan
en zich-te-gronde-richten."
De beweerde tegenstrijdigheid in de theorieën van Nietzsche
blijkt, naar ik meen, uit de aangehaalde plaatsen met voli) Jenseits von Gut und Base, Ode uitgave, pag.

250.
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doende duidelijkheid, terwijl bovendien zijn sympathie met
het onbeteugelde egoïsme, met de ontkenning van alle moraal, op het einde der laatste aanhaling ook hier weder helder
aan den dag komt. Welnu, deze tegenstrijdigheid is m. i.
geen gevolg van de logische behoefte, die hij had, om ter
handhaving van zijn eerste hypothese begrijpelijk te maken,
dat zijn blonde roofdieren ooit ergens tot heerschappij zijn
gekomen.
Was ze dat, dan zou hij zich bepaald hebben tot de mededeeling, dat de blonde roofdieren, toen ze hun latere slaven
overweldigden, militair georganiseerd waren ; op andere
plaatsen in zijn geschriften, waar hij over dezelfde zaak handelt, doet hij dit werkelijk we zouden de beschrijving
van hun zedelijke eigenschappen in de eerste aanhaling, en
de utilistische hypothese over het ontstaan daarvan in de
laatste, missen. De tegenstrijdigheid zou even goed bestaan,
maar ze zou door Nietzsche zelf niet zoo zijn geaccentueerd.
Neen, we hebben te doen met een uiting van zijn sympathie.
Dit blijkt uit het welgevallen, waarmede hij èn de zedelijke
eigenschappen van zijn blonde roofdieren èn die van de
burgers zijner aristocratische republiek beschrijft. Wel is
deze beschrijving niet zoo pathetisch, als wanneer hij spreekt
over hun moorden en branden en verkrachten en folteren of
handelt over de wreedheid of over het ontbeteugelde egoisme
der voornamen, maar toch ze bewijst, dat ook deze eigenschappen hem sympathiek zijn; in mindere mate sympathiek
wel is waar dan die, welke wij gewoon zijn immoreel te noemen, maar toch sympathiek. En of hij door uiting te geven
aan die sympathie in flagranten strijd komt. met de hypothesen,
waarop hij zijn moraal heet te willen opbouwen en op wier
ontdekking hij niet weinig trotsch is, daarom bekommert hij
zich niet, ja daarvan wordt hij zich niet eens bewust ; wat
gaat hem de logica aan?
Ik concludeer : de aangehaalde en besproken tegenstrijdigheid is dus een van Nietzsche's moreele aarzelingen, een
gevolg van het feit, dat de moreele gevoelingen bij hem niet
volkomen ontbreken, dat hij evenmin als Ibsen een consequent
ontkenner der moraal is.
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Dergelijke inconsequenties nu worden in de werken van
Nietzsche (en dit is weer een punt van overeenkomst met
Ibsen) in vrij grooten getale gevonden. Ze zijn zóo talrijk,
dat zijn aanhangers en bewonderaars ze op den voorgrond
stellen en, met weglating der plaatsen uit zijn geschriften,
waaruit het tegendeel duidelijk blijkt, den schijn doen ontstaan, dat we bij hem niet vinden een ontkenning van alle
moraal, geen verheerlijking der immoreele neigingen en van
het door geen enkel zedelijk voorschrift in toom gehoudene
egoïsme.
Geheel ten onrechte, naar het mij voorkomt.
Dit blijkt uit de geestvervoering, die zich van hem meester
maakt, telkens als hij spreekt over zijn blonde roofdieren en
over de daden, die zij volbrachten, teruggekeerd tot de
onschuld van het roofdier-geweten ; dit blijkt als hij handelt
over hun gemoedsrust daarna en hun wreedheid ; dit blijkt verder,
wanneer hij de voorname ziel beschrijft, tot wier wezen het
egoisme behoort d. w. z. het onwrikbare geloof, dat andere wezens
van nature onderdanig moeten zijn aan en zich moeten opofferen
voor een wezen als zij. Vergelijk daarmee de betrekkelijke kalmte,
waarmede hij spreekt, wanneer zijn tegengestelde, zijn veel
zwakkere moreele sympathieën aan het woord zijn. Voor ieder,
die eenigszins thuis is in de wijze van uitdrukking van Nietzsche,
voor ieder, die een paar van zijn werken met aandacht gelezen
heeft, is dit argument voldoende om uit te maken aan welken
kant zijn sterkste, ik zou bijna zeggen, zijn uitsluitende sympathieën zijn.
Mocht men echter hierdoor niet overtuigd zijn, dan verwijs
ik naar de eerste afdeeling van „Zur genealogie der Moral".
Dit is in de acht dikke deelen, die tot nu toe van zijn werken
verschenen zijn, het eenige gedeelte, waarin hij tracht een
eenigszins samenhangende voorstelling van zijn moraal te
geven, evenals het begin van »Jenseits von Gut und Base" de
eenige poging bevat, die hij ooit gedaan heeft, om aan het
publiek en waarschijnlijk ook aan zichzelf rekenschap te geven
van zijn algemeen wijsgeerige grondbegrippen,
Tot dit gedeelte van »Zur Genealogie der Moral" zal men
zich dus altijd moeten wenden, wanneer men een voorstelling
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wil krijgen van hetgeen Nietzsche in de moraal bedoelde te
leeren. En dit eindigt met de vraag of het dan voor altijd
gedaan is met het moreele ideaal der voornamen, maar tevens
met de verklaring, dat deze vraag ontkennend beantwoord
moet worden, met het uitspreken der hoop dat evenals het
voorname ideaal herleefd is gedurende de Renaissance in
Caesar Borgia en na de Fransche revolutie in Napoleon, dat
het zoo ook nog eens zal herleven, dat wij »ter eeniger tijd
een opflikkeren zullen zien van den ouden brand, veel vreeselijker en veel langer voorbereid dan ooit te voren." 1)
Deze persoon dus, Caesar Borgia en Napoleon, zijn de
bijna volmaakte vertegenwoordigers van het voorname ideaal
van Nietzsche en hij hoopt in de toekomst op menschen, bij
wie dit ideaal nog veel vreeselijker aan den dag zal komen,
dan het bij hen aan den dag gekomen is. Maar deze personen
stammen tevens in rechte lijn af van de blonde roofdieren,
die van eene afschuwelijke opeenvolging van moord, brand,
verkrachting en foltering terugkeerden met een overmoed en
een gemoedsrust, alsof ze een studentenstreek hadden volbracht van de voorname zielen, tot wier wezen het onwrikbare geloof behoort, dat anderen onderdanig moeten zijn
aan en zich moeten opofferen voor wezens als zij. Dit wordt
door den draad, die door deze eerste afdeeling van »Zur
Genealogie der Moral" loopt, overtuigend bewezen. Alleen
reeds de vrij uitvoerige passages, welke ik uit die afdeeling
heb aangehaald, maken dit, zoo ik mij niet bedrieg, duidelijk.
En bovendien, de daden van Caesar Borgia en van Napoleon zijn er om te bewijzen, dat zij werkelijk tot die blonde
roofdieren, tot die voorname zielen behooren.
Dit alles spreekt tegen de beweringen zijner . bewonderaars
en geeft mij, naar ik meen, het recht Nietzsche te rangschikken
onder hen, die ik ontkenners der moraal heb genoemd.
En deze ontkenning der moraal, ik meende ze te moeten
toeschrijven aan een volkomen ontbreken of een onvoldoende ontwikkeling van de moreele neigingen, die de
Benige grondslag zijn, waarop volgens de evolutionistische
,

I)

Men zie van dit artikel pag. 7 en 8.

47 1
beschouwingswijze de zedelijkheid kan rusten. Het feit, dat
deze ontkenning niet consequent is, dat m. a. w. de morale
neigingen niet geheel ontbreken, is daarmede allerminst in
strijd, wanneer ten minste het evolutionisme terecht deze neigingen beschouwt als de resultaten van de ontwikkeling der
menschelijke soort in den loop der eeuwen ; resultaten, die
zich ; onder den invloed van den strijd om het bestaan en der
erfelijkheid gefixeerd hebben en voor een gedeelte organisch
zijn geworden. Integendeel, veel zonderlinger en veel onverklaarbaarder zou het zijn, wanneer deze inconsequenties geheel
ontbraken.
Wanneer ons bovendien iets duidelijk gebleken is, dan is
het dit, dat de geest van Nietzsche niet alleen moreel maar
ook intellectueel zeer gebrekkig ontwikkeld is. Dat onvermogen om zijn gedachten ook slechts korten tijd bij hetzelfde
onderwerp te bepalen ; die verwarde beeldspraak, welke voortdurend van het eene beeld overspringt op een ander, dat
daarmede volkomen heterogeen is ; dat onophoudelijk zichzelf
tegenspreken in zaken van den meest fundamenteelen aard;
dit alles wijst op een abnormaal, op een zwak intellect.
Des te meer moeten wij ons verwonderen over het vrij
groote aantal van zijn aanhangers en bewonderaars, over het
feit, dat er een vrij uitgebreide litteratuur over zijn geschriften
en zijn . persoon bestaat, over de mogelijkheid, dat zijn omvangrijke werken uitgegeven worden op de weelderige wijze,
waarop dat geschied is, en een voldoend aantal koopers
vinden om die uitgave winstgevend te maken.
Waaraan dit toe te schrijven?
Aan zijn onmiskenbare litteraire talenten ? Aan zijn vaardigheid een rhytmische, goed-klinkende phrase te maken,
waardoor zijn lezers in een hypnotischen slaap geraken en
niet vragen naar de denkbeelden, waarvan die phrase het
voertuig is?
Voor een gedeelte zeer zeker. Toch komt het mij voor
dat deze verklaring niet voldoende is. Zij alleen is niet in staat
ons den onmiskenbaren opgang, die de werken van Nietzsche
gemaakt hebben en nog voortgaan te maken, te doen begrijpen. Deze zou onmogelijk geweest zijn, wanneer er in
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onze maatschappij niet een zeker aantal personen gevonden
werd met gelijke of verwante intellectueele en vooral moreele
gebreken, personen dus, aan- wie zijn denkbeelden werkelijk
sympathiek zijn om de denkbeelden zelf. Zij zijn daarvan
de meest hartstochtelijke en luidruchtige bewonderaars. En
zij, versterkt door hen, die zich laten betooveren door den
goeden klank zijner zinnen, slepen met zich mee een groot
aantal onnadenkenden en onervarenen, jonge mannen en
vrouwen vooral, wier ontwikkeling en wier kennis onvoldoende
is om over de portée der denkbeelden van den nieuwen
Messias te kunnen oordeelen.
Het waarschuwen en zoo mogelijk terughouden van deze
onnadenkenden en onervarenen is het eenige doel en de
eenige verontschuldiging van dit schrijven. Door de werken
van Nietzsche op zichzelf wordt het zeker niet gerechtvaardigd. Deze verdienen geen eenigszins uitvoerige bespreking.
Maar toch, hoe groot dit aantal onnadenkenden en onervarenen ook moge zijn, ze zouden er niet zijn zonder de aanwezigheid van een kern overtuigde en werkelijk sympathieke
bewonderaars, door wier invloed ze worden meegesleept.
En deze aanwezigheid wijst op een ernstig gevaar. Ze wijst
er op, dat in onzen tijd voorstellingen en neigingen, verwant met die van Nietzsche, meer gevonden worden dan
vroeger, gevonden in kringen, die door hun invloed een groot
aantal onnadenkenden en onervarenen beheerschen. Immers
de voorstellingen en neigingen zelf zijn van alle tijden; er zijn
zelfs altijd personen geweest, bij wie ze veel krachtiger waren
dan bij Nietzsche, personen die zich niet bepaalden tot hun
theoretische verdediging, maar overgingen tot hun praktische
toepassing. Maar deze personen (men begrijpt, dat ik de
misdadigers bedoel, voor wie Nietzsche groote bewondering
gevoelt en die door hem herhaaldelijk de ,sterke menschen'
genoemd worden) hadden niet den invloed, die door de aanhangers van Nietzsche wordt uitgeoefend. Voor onzen tijd bleef
het twijfelachtig voorrecht bewaard den invloed dier voorstellingen en neigingen meer algemeen te zien worden.
Waaraan dat moet worden toegeschreven ? Dit is een zeer
moeielijke en ingewikkelde vraag. Één der oorzaken echter
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wordt m. i. zeer juist aangegeven door den veelgesmaden
Max Nordau in zijn boek Entartung i). Wat hij daar zegt is
des te merkwaardiger, omdat het gezegd wordt door een
Duitscher, die niet vrij is van een zeer bedenkelijk chauvinisme.
Daarom wil ik mijn beschouwingen over Nietzsche met de
aanhaling daarvan besluiten.
»Nietzsche's grondgedachte : het zich niet bekommeren om
zijn medemenschen, de brutale verachting van alle rechten
van anderen, voor zoover ze een zelfzuchtige begeerte in den
weg staan, moet de sympathie hebben van het geslacht, dat
opgegroeid is onder het Bismarcksche systeem. Prins Bismarck
is een ontzaggelijke persoonlijkheid, die over een land heenraast als een cycloon van de heete luchtstreek. Het systeem
Bismarck beteekent in het staatsleven een soort jezuietisme in
het harnas. ,Het doel heiligt de middelen', en de middelen
zijn niet, als bij de plooibare zonen van Loyala, sluwheid,
taaiheid en list, maar openlijke ruwheid, geweld, vuist- en
zwaardslagen. Het doel, dat de middelen van den Jezuiet in
het harnas heiligt, kan dikwijls een algemeen nuttig, het zal
echter even dikwijls of nog meer een zelfzuchtig doel zijn.
Bij zijn uitvinder heeft dit systeem der oudste barbaarschheid
in ieder geval een zekere grootheid, daar het voortkomt uit
een geweldigen wil, die steeds met de vermetelheid van een
held zijn eigen bestaan op het spel zet en iederen strijd begint
met het vaste besluit : ,overwinning of dood' . Bij de navolgers
daarentegen ontaardt het tot ,Schneidigheit' d. w. z. tot die
gemeene en verachtelijke lafheid, die voor den sterke in het
stof kruipt, maar den geheel ontwapende, den volkomen onschadelijke en weerlooze, met den grootsten overmoed mishandelt. De ,Schneidigen' herkennen dankbaar zich zelf in
Nietzsche's bovenmensch en Nietzsche's zoogenaamde wijsbegeerte is inderdaad een wijsbegeerte van de ,Schneidigkeit'.
Zijn leer doet zien, hoe het systeem Bismarck zich afspiegelt
in het hoofd van een waanzinnige. Nietzsche kon in geen
anderen tijd naam krijgen en sympathie vinden dan in den
tyd van- en na Bismarck. Waanzinnig zou hij natuurlijk altijd
i) Deel II, pag. 393 vlg.
31
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geweest zijn, wanneer hij ook geleefd had, maar zijn waanzin
zou niet die eigenaardige kleur en richting hebben gekregen,
die wij nu aan haar kunnen waarnemen."
Men ontdoe deze uiteenzetting van de overdrijving, waarvan
Nordau zich onmogelijk schijnt te kunnen onthouden, en men
houdt een zeer goede opmerking over, waardoor een der
voornaamste oorzaken, door welke het optreden en de opgang
van Nietzsche mogelijk is geworden, met volkomen juistheid
wordt aangewezen.
Amsterdam, Juni '95.

LOSSE SONNETTEN
(

18 93)
DOOR

ALBERT VERWEY.

JOZEF ISRAELS.

Toen in één nacht Jeruzalem verblaakte,
En de omziende, op den donkren horizon,
Kruishout zag opgericht, en somtijds kon,
Als de gloed laaide erlangs, Christus' gewraakte
Hoofd zien, en de oogen die zijn Stad niet laakten
Zachtkens geopend, vlood hij daar de zon
Broeide en de nevels leekten : — toen begon
Leken langs zijn gelaat leed, onbespraakte ... .
En daar een vrouw, dolende op donkre hei,
Of hulkje op neevlé zee gleed ; of in pels
Mottig vergaan, schurftige hurkte in steeg;
Of triestge in sombre steê te sterven lei;
Of treurge afkeek op duin zeewaatren leeg ;
Maalde hij elk, die glorie Israëls.
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AARDE.

Zijn de aardelanden niet amphiteaters,
Met hunnen voorgrond van verlichte weiden,
Hun plans van boschjes die zich achterbreiden
Hun heuvels kronkelend van zilvren waters ;
Hun dorpjes in het groen, waar vol gesnaters
De beek is en de kleine torens snijden ;
Hun blauwe vert — kerkdaken blauw-beleiden
Kasteelge torens, en fabrieksrook-kraters ?
En, boven ze uit, de donkre koppen dreigend,
De donderwolken-stad, staaplend in 't blauwe,
En 't blauwe zelf, vol blinkinge en geschaters;
En over al de rangen, luid of zwijgend,
Van mensch en beest gestalten, trage en gauwe,
En de gevleugelden, vroolijke praters ...
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SPEL EN ERNST.

0 wij loopen in onz' gebondenheid,
Met onze illusie van vrij-wils-bestaan,
Hoog en onkrenkbaar 't leven gadeslaan,
En hij die de gebondenheid altijd
Voelt, maar dat leed alleen zichzelf belijdt,
Speelt zijn illusie koel en wèl-berg^ en,
Meesterlijk, met de vreugd van 't wel-gedaan
Komedianten met zijn menschlijkheid.
Maar wie, d'illusiedronknen, altijd weer
Droomend, vergeten dat ze illusie is,
Dat zijn de Vrijen, wien hun spel zoo zeer
Ernst is dat het onsterflijke errenst is.
En uit het Leven dat de Illusie wil,
Stroomt hun oneindge Kracht, oneindge Wil.

47 8

KERK.

Zooals ik soms zat in een kerk, de hooge
Vensters behangen met een groene flarde,
Versleten, daar een zilvren dag door sarde;
En in het ruim, de preekstoel uitgebogen,
De predikant gebaarde, en langgetogen
Galm, onder 't klankbord uit, mijn oor verwarde ;
Zooals dan boven 't koor een onversparde
Roset blonk, diamantig, daar mijn oogen
Zon slurpten, en mijn hart warm werd van 't speuren
Blauw van de lucht, en die die glazen deuren,
Vogel, probeerde aan snavel en paar vlerken,
zoo zie 'k door 't donker
Dan daald' hemel in mij
Van dingen rond me, en klank van volk, geflonker
Droomroset in mijn ziel, rankste van kerken.
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WOUD.

I.
Zooals een kind, dat hier zijn huisje heeft,
Daar 't hek voor 't tuintje, en ginds zijn kleine geit
Die de bebloemde wei graast, rond wie spreidt
't Groenende bosch dat daags van vogels leeft
En laat van schaduwen, heel zelden beeft
Voor 't bosch, maar 't meent om zijn klein rijk geleid
Ter groene en geheimzinn'ge grens,

tot blijd'
Hij 't indanst op een keer en hem omgeeft
Groot rijk en donker met de onvindbre paên,
't Bosch, en voortaan moet hij leeren verstaan,
Etende boomvrucht, hoe die paden gaan :
Zoo leek mij, spelende in mijn ziel, het wijd
Leven een woud rondom mijn droom gespreid,
Dat ik indanste
en o, die werklijkheid.
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II.

Want ik in groen en blauw bladschaduw liep,
En hoorde 't ritslen van 't versmacht gediert,
En 'k angstte en dorstte en hield het oor gekierd
Als 'k in prieelg of grottig donker sliep.
En telkens kwam ik op een kruispunt. 'k Riep
En d'echo galmde, als 'k niet werd overgierd
Door storm in boomtoppen. Een stengel slierd'
Langs me en een steen rolde onder me in het diep.
Zoo werd 'k een sterk woudlooper : ik bezocht
Alle boschpaden : er ontging mij geen.
't Woud dat ik vreesde is nu mijn huis : ik mocht
Veilger niet loopen in een stad van steen.
En naar mijn kinderhuisj' heb ik hervonden
't Pad, schoon de doornen rood zien van mijn wonden.
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REIZIGER.

Kalmte toch, kalmte, want ik ben een wezen,
Van, uit den diepen stoel van mijn gepeizen,
Langzaam oprijzen, lachend oordeel wijzen,
Met kalm gebaar, en een inzichtlijk wezen.
Kalmte,
ook in volten wil ik eenzaam wezen
In mijne stilte, en 'k zal het leven prijzen,
Als die in eerste-klas-fauteuilen reizen,
En 't vreemde ziend, soms in zichzelven lezen.
Als die een bloem draagt in zijn blijde handen,
Zonder de geur van die hij niet kan leven,
En met gebogen armen haar op pleinen
't Gedrang door draagt, ben ik,
en 'k wil niet van den
Drang die maar drijft, dat mijn ziel-zelf gaat beven,
Mijn bloem van ziel, die nu zoo blij staat deinen.
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GRANAATBOOMEN.

Aan jan Eduard Karsen.

Twee schoonste zaken, zei hij, zijn het sierlijk
Bewegen van een vrouw, en appelbloesem.
Deze houdt hangend langs den boog der boezem
Den arm, en hand die 't kleed houdt met een schierlijk
Onmerkbaar polsgebaar, en zoet-manierlijk
Deint het zoet lijf; — d'andre kluwt als geroezem
Van bijen om éen twijg, of als 't gekroesem,
't Vloeige, om een bruigomspijp
vergeef 't potsierlijk
Beeld, maar 't zeit wèl hoe innig, dartel, kleurig.
Dit zijn twee liefste zaken, die mij fleurig
Maken het leven. — Maar ik zie uw boomen,
Granaten, hangende in hoogblozend spelen,
In uw teêr loof als in eigen prieelen,
Appels van liefden en vrouwen van schromen.
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JACQUES PERK i).

Hij was een zwerver, droef te moede om 't doode
Leven, en Schoonheid die zijn oog nooit zag,
En grot en rots doorklonk zijn luid geklag,
Tot Zomer scheen dier Schoonheid blijde bode.
Maar Zomer niet, noch Kupris, noch de bloode
Bronnimf zijn Zij, die in Mathildes lach
Maar schéén te dagen, -- tot hij leeren mag
Schoonheid in zich, en aardsche wijsheid noode.
Zachte melancholie was heel zijn wezen,
Maar helste blijdschap fonkelde uit zijn tranen;
Totdat zijn ziel, stijgende in zuivre banen,
Als leeuwrik liedren zong in blauwen hoogen.
En 'k heb hem lief dat hij zdd ver bleef wezen
Buiten de menschheid en haar bochtge bogen.
i) Zie zijn Mathilde.
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LIEFDE VOOR ALLE DING.

I.
Liefde die meer mij is als alle wezen,
En die mij eens in éénen mensch deed vinden
Schoonheid en wijsheid, teêrheid uitgelezen,
Zoodat ik hem meer dan mijzelf beminde ;
Tot hem te zien altijd mijn zien verblindde
Voor 't Leven zelf, dat liefgehad wil wezen
In alle ding, 't gezochtste en 't minst bezinde ; —
Leef nu in mij en maak me als een van dezen.
Want als ik droog ben zijt gij als klaar water
Over mijn ziel: mijn haat onder uw handen
Werd zoet en dwaag : mijn oogen, als zij brandden
Van dofheid, bliest gij helder en gelinde -En met uw mond ben ik geen ijdle prater
Kom dan, die Liefde, kom mijn laatst-geminde.

48 5

II.

Liefde voor alle ding : in de ravijnen
Der bergen waait ze : door de schemeringen
Der wouden waar de groene stralen dringen
Op wel, dier spatten 't koel geblaart doet deinen.
De heemlen hebben haar, de heuvelklingen,
Als 't vesper slaat en d' avondstar gaat schijnen;
En zij daalt neer op de verbaasde pleinen
Der menschen die gaan in verwonderingen.
De stad wordt blij van haar : zij die beminden
Eén ding, daaglang, gaan huiswaarts, in hun harten
Vaag die zij nu, maar niet kennende, voelen —
Zij is het Al, het Eén, zij zal mij koelen
Van 't vele en het verstrooiende en het smartenDragend begeer : — in Haar zal ik 't hervinden.
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OVERTOCHT.

De golven hebben nu hun loop hernomen,
Den wissen loop naar d' open oceaan :
Hij die me als knaap zag op het voordek staan
Dier groote boot die hij had meegenomen
In langen zwaai van zijn gewelfde stroomen,
Ontvangt hen ook, en zal ze, als mij toen, aan
Uw strand, Amerika, en halve maan
Van Nieuw-Yorks haven veilig ' aan doen komen.
Groet dan van mij, mijn blijde golven, 't jeugdig
Nieuw wereld-deel, nu 'k zelf als man 't oer-oude
Betreden ga, 't kinds nieuw nog niet vergeten.
Naar beiden toch droeg me even graag uw vreugdig
Watergeloop, die bode zijt van 't boude
Stroomen der vreugd in mij, zilte profeten.
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EU ROPA.

Om van een rots van Afrika te staren
In zee, en zien zoo neevlige verwazing
Als kust van Spanje, en merken met verbazing
Die zilvren zoom achter de blauwe baren,
En in één droom Europa rond te varen,
't Blauw Hellas langs, langs Erins groene grazing,
En de IJszee door en 's Noors ijzen verglazing,
Daar 't staal dat staroogt met de pool wil paren ;
Zoo met zijn ziel te omvatten als op kaarten
D' oogen doen, 't werelddeel van kust en kapen,
't Gekarteld voorgebergt en 't lang schiereiland,
Maakt me als een reuzenstandbeeld dat de vaarten
Ziet in het inland die daar veilig slapen,
't Beboomde land en 't glinsterende weiland.
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Verzen die beeld zult zijn van vreemde steden,
En van uw dichter die ze doorging, houdend
Het hart licht, en een liefde die vergoudend
Uit d' oogen scheen, glansde in zijn vleezen leden
De bladervrachtge Pyrenëen deden
Pronk om van goud en herfstrag, een veroudend
Kleed, en Novemberwind waaide verkoudend
Hun kruin aan, en door kloof en spleet beneden Ga nu. Mijn handen reiken in den winter
Met u, maar 'k zal in 't hart den zomer sluiten.
Gij nu, sluit wèl in u zomer van ginter.
De bloemen komen in het voorjaar buiten
Den grond : ons zal met elken nieuwen zomer
Uw beeld doen zijn van dézen zomer droomer.
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IN MEMORIAM
W. F. v. H. JR.
Gestorven te Ambon, Nov. '93.

Wie voer naar Ambon op een zomerzee ?
Mijn vriend, vertrekkende met een goudblonde
En ranke vrouw, en 't zoete en rondgemonde
Kindje, dat nog de borst zoog, reisde mee.
Waarom komen van drie nu droeve twee,
Bij winterweêr, over de gramme grondeGolven weerom ? Die vroolke, die gezonde,
Mijn vriend, bleef ginder liggende beneê
D'aarde van dat warm eiland, daar het lachen
Van zeëebaren spoelt op stillen man,
Daar goudgepunte starren stralend prachen
Op wie niet opstaan meer en blinken kan ;
0 lieve twee, kom dan, wij zullen lach en
Blinking weer doen door onzen droom ervan.
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UIT HET DAGBOEK VAN TITUS.
DOOR

T. J. DE BOER.

z ,dan.
Toen Lombroso de hand uitstak naar het genie, ging er
een rilling door de kleinen en grooten, die zaten op hunne
stoelen en lagen in hunne bedden.
De influenza was machtig en velen waren zwak.
Er is herleving gekomen. En wat ziet men nu?
Zooals de hooge den valt voor den storm en het riet blijft
staan;
zooals de man die den eik velt, afgemat ineenzinkt, terwijl
het bleekneuzige kind honend om hem heen danst;
zooals een koorts den sterke doodt, terwijl de zwakke
vrouw jaren lijdt;
zoo ziet men een genie ondergaan, op het oogenblik, dat
al zijn scheppende kracht zich concentreert tot goddelijk doen:
een spot der kranken en een hoofdschudden voor de verstandigen.
Ik ken iemand, die na 't lezen van Lombroso meende, een
genie te zijn, omdat hij ...
Maar de arme had te weinig verstand, om ooit krankzinnig
te worden.

6 Febr.
Dezen morgen ging ik door het geboomte. Stil over stilgevallen sneeuw, nog onbesmet voor me uit. Achter boomstammen in 't rond de purperen nevel, ons scheidend van wat
daarbuiten lag. Boven ons het fijnste bogende blauw. En over
onze hoofden heengolvend de schittering uit het oosten . . .

49 1
Dat alles was maar éen blik. Doch lang, heel, heel lang
hing mijn oog aan dat oneindig dooreenwarrelende opstreven
van takken en twijgen, zuiver zich afteekenend tegen de fijne
lucht, in duizendvoudige straling . .
Hoe verrukkelijk 1
En dat zeide tot mij, toen ik er door was : zóo rijk vertakt
moet het leven eener ziel zijn. Gelukkig, als ze ook zulk een
morgen heeft 1

Heden avond zit ik voor mijn houtkachel. Het geurt en
knettert om me zoo mooi. En ik lees deze woorden : »ons
zenuwstelsel is geen netwerk, maar een in elkaar grijpende
warreling van ontelbare, onuitsprekelijk fijne vertakkingen der
zenuwcellen."
Dat is het 1
Men heeft ons geleerd, het zenuwsysteem voor te stellen,
als een net van telegraafdraden, door heel het lichaam verspreid
Arme kunst 1 povere wetenschap!
We hebben in ons een ontzaglijk natuurwoud, duizelingwekkend fijn en rijk van vertakking.
De priesters der wetenschap hebben nauwelijks den eersten
voet gezet op het heilig gebied.
Het schemert nog.
20 Febr.
Met zijn profetenstem, half-in-den-droom, maar trillend van
leven, heeft Ibsen ons gewekt;
toen zijn de Russen gekomen en hebben ons geholpen bij
't analyseeren onzer droomen;
en nu hebben we behoefte aan licht en warmte:
wij groeten de Zon en ademen Zuidewind.

BOEKBEOORDEELINGEN.

La Psychologie du Beau et de l' Artpar MARIO PILO.
Traduit de l' hallen Par Auguste Dietrich. Paris 1895.
Bitil. de hilosophie contemporaine.

Wie Italie met Mantegazza en Lombroso vereenzelvigt, zal
zich over dit boek verwonderen. Maar als men weet, dat
dit land, eenmaal oplevend en dan herlevend in Grieksche
kultuur, weer begint te leven in zijn heidensch verleden, een
leven, nu verbreed en verinnigd door Europeesche bewegingen
van nieuweren tijd, een leven, dat zich het volst uitspreekt
bij Gabriel d' Annunzio, dan zal men zich niet verwonderen.
Pilo vindt het schoone overal: in de waarneming aller
zinnen, in alle sentimenten, in alle denkingen, in alle ideën:
een vierstemmig Gloria voor de kunst. Van het genot eener
cigaret tot de verrukking van de ekstaze is niets menschelijks hem vreemd.
Soms vraagt men zich, of onze wetenschap niet meer gebaat
zou zijn door speciale onderzoekingen.
Maar als ge dit boek ten einde gelezen hebt, beseft ge.,
dat men in vogelvlucht iets ziet, wat men kruipend nooit bereikt.
10 Maart.
T. J. DE BOER.

HUYSMANS, En

Route. 1885.

Twee dingen zijn het voornaamste in het boek van Huysmans.
Ten eerste, dat zijn goedheid in zijn simpele ziele-naaktheid is, in dit, dat zonder veel rompslomp van versiering een
schrijver in 't openbaar zijn vroeger leven komt verfoeyen.
En dat, ten tweede, het toch eigenlijk een boek zonder ziel is.
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Een tot wat men Literatuur noemt te rekenen boek kan
hoofdzakelijk op drie wijzen waarde hebben : poëtische of
melodieus- en visionair-emotioneele waarde, psychologische
waarde en methodische waarde. Al mist een boek dus de
hoogste, eerst-genoemde waarde, dan kan het toch nog uitmunten door zijn psychologie of door geheel of gedeeltelijk
te inaugureeren een waarneem- en schriftmethode.
Het boek, dat hier nu overwogen wordt, mist de (hoogere)
waarde op alle drie de ' manieren.
Ik vertrouw des te meer op mijn eigen inzicht in deze, ten
eerste omdat Huysmans' werken tot mijn vrienden onder de
boeken behooren ; ten tweede omdat het onderwerp van dit
boek mij sympathiek is.
Maar ik moet zeggen, dat noch poëtisch, noch psychologisch, noch methodisch, het tot de hoogte van het tegenwoordig denk- en voelleven komt.
Het boek is, zou men kunnen zeggen, belangrijk, voor
menschen, die zich bezig houden met de overweging der
zaken, die er in behandeld worden. Maar toch niet. Het
is voor zulke menschen een aangename, spannende lektuur,
maar gij zult merken dat het ook in zijn resultaat oppervlakkig blijft. Zijn verdienste zou dan in zijn eenvoud kunnen
bestaan. En dit dacht ik ook eerst even. Maar dit is niet
zoo. Want eenvoud is in Literatuur alleen verdienstelijk als
zij tot poëzie wordt.
Zijn wij dus ingenomen met een tooneelstuk van Maeterlinck
omdat het de drie waarden prachtig vereenigt, beminnen wij
teederlijk een gedicht van Verlaine omdat daarin de eenvoud
tot poëzie werd, -- het boek van Huysmans kan door geen
deur de literatuur-kerk worden binnengebracht.
Dit heeft alleen negatieve hoedanigheden : het is niet
leugenachtig maar nauwkeurig en voort-durend oprecht, het
is zonder rhetorische emfaze maar sober en innig. Het eenige
wat er aan hapert, is dat het ledig en onbeduidend is.
Er is, wel veel materie tot, maar geen gerealiseerde, poëzie in.
De beste stukken, die, ofschoon Huysmans meent het „naturalisme" reeds lang vergeten te hebben, naturalistische beschrijvingen zijn, een monnik die in den maneschijn in zijn witte
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kleed het klooster binnen gaat, de monniken zooals zij tot
de Heilige-Tafel naderen en daarvan terugkeeren — zijn zeer
mooi in het geheugen van den lezer, — maar zie de taal en
gij zult merken dat het uw sympathie voor het monnikwezen
en de negatief-mooie (dat is heldere, niet valsch versierde)
beschrijving is, die ze u zoo aangenaam doet zijn.
Huysmans is van huis uit en van nature twee dingen:
naturalistiesch romanschrijver en kunstkritikus. Het naturalistiesch-romanschrijverschap, waarachter en waar-door-heen bij
Zola een groote liefde voor het hedendaagsche leven, realistisch
gezien, was, en een voort-durende objektiveering van dat leven,
— was bij Huysmans doormengd met afschuw tegen dat leven,
èn : iets subjektiefs ; en veranderde langzamerhand in, tegen
de wereld steeds bittere, causerieën over zijn eigen leven.
Uit deze twee elementen bestaat, in hoofdzaak, het boek
» En Route". Kunstkritiek en causerieën over eigen leven. De
causerieën over eigen leven hebben de bedoeling psychologie
te zijn.
Huysmans' verdienste als kunstkritikus bestaat voornamelijk
hierin, dat hij een der eersten is geweest die, met hedendaagsche
gevoeligheid, de schilderijen der Primitieven heeft begrepen
en de schoonheid der middeneeuwsche letterkunde. Dit onderwerp was er een hooger dan de door de Goncourts behandelde
onderwerpen, Huysmans heeft er de van Goncourt afkomstige
zien- en voelmanier op toegepast, maar die bij hem lang zoo
fijn niet is als bij haar vaders.
De Kunstkritiek in »En Route'' had beter behooren te
zijn dan in de vroegere afzonderlijke opstellen van den schrijver,
want hier werd zij zoo hoog en fijn, dat zij bijna ophield
kunstkritiek te zijn : hier moest zij aangeven met welke fijne
en diepe bewegingen de middeneeuwsche muziek langs den
weg van het zintuig van het oor en gesterkt door schemaas
van verbeeldingsvoorstellingen en embryoos van gedachten,
de Ziel langzaam-aan doordauwde met Geloof.
Dit nu is in »En Route" niet geschied. Op de bekende
manier en heelemaal zonder een verrassend woord, zet de
schrijver de orgelklanken, die hij hoort, om in visueele analo-
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giën en geeft zoo zijn indruk weêr. Kerkmuziek wordt beschreven met hetzelfde procédé als b.v. Zolaas bekende
Kazen-geuren-symfonie in den »Ventre de Paris". Bepaald
beter dan dit van Huysmans is b.v. Taines muziekbeschrijving
in »M. Graindorge".
Het kunst-kritische gedeelte dus is niet voortreffelijk. Al
wat de schrijver zegt van de middeneeuwsche architectuur,
muziek, schilderkunst, is niet veel meer dan gemeenplaats.
Van de mystische auteurs geeft hij eigenlijk alleen de namen
hunner werken, met de mededeeling, dat deze hem te hoog
gaat en gene hem te lauw is.
En nu het andere gedeelte : de causerieën over eigen leven
die bedoelen psychologie te zijn.
Tweërlei goede psychologie zoo is het te zien kan
geschreven worden : vermelding van buitengewone zielebewegingen èn indieping der gewone.
Die geen buitengewoon zieleleven heeft te beschrijven, kan
de diepten onder het gewone open leggen.
Door Huysmans is geen van beide gedaan. De beschrijving
van wat hij denkt over zijn geloovig-wording, en van de
purgatorische ziele-staten, welke hij in het klooster doorleeft,
zijn reminiscencies uit zijn lektuur, toegepast op eigen leven.
Niet doorleeft hij zoo zeer staten van 'gelijken aard, als
die door zijn beminde auteurs zijn geboekt, dat die nieuwe
beelden in hem doen worden, welke kleurig verschijnen in de
wanhopig snikkende en helder jubelende taal, waarin zijn
ontwaakte ziel hare geschiedenis verhale ; maar doordrenkt
met de beelden zijner voorgangers als hij is, meent hij in het
kleine bewegen zijner aandoeningen gelijkenis te bespeuren
met de innerlijke toestanden, - die door de heilige-schrijvers
in beelden zijn omgezet, en gebruikt dan hun beeld om zijn
staat aan te duiden.
Is hij wanhopig, donker gestemd, dan denkt hij : ziedaar
thans in mij de »Zwarte Nacht" waarvan de H. Johannesvan-het-Kruis spreekt en noemt zijn ziele-staat »volkomen. nacht".
In het beste gedeelte van het boek, dat, waarin waarlijk
eenigszins de Mystiek aanwezig is, van bladzijde 344 tot
bladzijde 380, waar de wisseling der ziele-landschappen in
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krachtig volgehouden zelf beschouwing beschreven wordt, -is dat voortdurend te merken.
Want er gaat uit deze bladzijden, -- zooals het zou moeten —
geen ontroering in den lezer, die met haar plechtig straffe
onweêrstaanbaarheid hem al zijn vroegere ontroeringen van
het uitwendige leven en het oppervlakkige ziele-leven als hol
en klein doet kennen. Gij denkt : het is interessant, ook denkt
gij : hoe beminnelijk van vlekkelooze oprechtheid blijft het hier!;
maar gij zoudt niet moeten dénken, gij zoudt van verschrikkelijke verbazing stom u aan u ontdekte met zondenroet besmeurde gulden ziel tegenover u moeten aanschouwen en een
zwarten angstafgrond onder de wankelende voeten van uw
blinde leven.
Het boek van Huysmans is interessant, het behoort, laat
ons zeggen tot de vijf interessantste boeken die in de laatste
drie, vier jaar verschenen zijn. Daar praten wij niet over. Maar
de zware tragische eigenschap er van is, dat de negentiendeeeuwer, een der diepst levenden, die zich hier zoo geheel
gegeven heeft, met lichaam en ziel, met alle blikken zijner
oogen, met alle woorden van zijn mond en met zijn gedachten
allen in naaktheid onverborgen, -- niets dan een muzeum van
ziele-antiquiteiten blijkt gegeven te hebben.
L. VAN DEYSSEL.

